MANUAL DE INSTALAÇÃO PURE
O Pure Click 40 é um pavimento LVT, concebido para utilização em áreas residenciais.
O Pure Click 55 é adequado quer para áreas residenciais, quer para áreas comerciais como lojas, quartos de
hotel, etc.
Para obter um resultado perfeito, recomendamos que as instruções de instalação sejam seguidas
cuidadosamente.

1. PREPARAÇÃO
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

48 h

Deverá transportar o seu pavimento cuidadosamente numa superfície plana. As pranchas devem ser
armazenadas na horizontal dentro das embalagens, em pequenas pilhas, num máximo 5 em altura.

18-25°C

É importante armazenar as pranchas durante pelo menos 48 horas à temperatura ambiente (18-25ºC)
antes da instalação. A temperatura deve ser mantida durante a instalação e durante 24 horas após a
instalação.
Armazenamento: aramzenar o pavimento Pure no interior.

FERRAMENTAS
X-ato, serra ou guilhotina, lápis, régua em T, ﬁta métrica e espaçadores.
limpo
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SUBFLOOR
Uma preparação cuidadosa do subpavimento é essencial para um resultado perfeito. Rugosidades e
desníveis (mais de 3 mm por m) podem transparecer no novo pavimento, resultando numa superfície
desagradável e causar desgaste excessivo em pontos elevados ou cavidades em pontos baixos.
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Remova todos os vestígios de gesso, tinta, cola, óleo, gordura, etc. O subpavimento deverá estar limpo,
plano, seco e estável. Remova coberturas têxteis (como carpetes, feltros, etc.). Remova quaisquer
detritos (incluindo unhas) e aspire.

máx. 3 mm
1metro
máx. 2 mm

O Pure Click pode ser instalado por cima de cimento, mosaicos, madeira e a maior parte das coberturas
de superfície, desde que o subpavimento seja liso, seco e limpo.
Embora o Pure Click seja impermeável à humidade, deverá veriﬁcar eventuais problemas de humidade
dos subpavimentos. Se houver humidade, deverá erradicá-la antes da instalação. Humidade excessiva
pode gerar bolores ou fungos.
Assegure-se de que eventuais desníveis do pavimento são no máximo de 3mm por metro, e 2mm por
20cm. Se estas margens forem excedidas, o subpavimento deverá ser nivelado com um enchimento
adequado e depois feita uma veriﬁcação para determinar se é necessário um selante.
Se não estiver seguro da qualidade ou adequação do seu subpavimento para a instalação do Pure Click,
contacte o seu fornecedor, que o aconselherá da melhor forma.

20cm
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Piso radiante

máx.
27°C

O Pure Click é compatível com pisos radiantes, desde que a temperatura do pavimento não
exceda os 27ºC.
Apenas são adequados sistemas de piso radiante por baixo do pavimento com componentes de
aquecimento – hidráulico ou elétrico – incorporados no pavimento. Filmes de aquecimento ou outros
“novos” sistemas que são colocados SOBRE a betonilha ou subpavimento não são adequados.
O Pure Click não é adequado a sistemas de pavimento reversíveis de aquecimento/arrefecimento.
Desligue o aquecimento 24 horas antes da instalação e também durante a mesma. Após 24 horas
de aclimatação, aumente a temperatura gradualmente 5ºC por dia, até à temperatura máxima de 27ºC.
No caso de aquecimento radiante elétrico, aconselhamos que não sejam excedidos os 60W/m2.
O subpavimento (superfície) do sistema de aquecimento deve ser sólido.
Preparação do subpavimento em cimento/betonilha

Cimento
<3% TH
CaSo4
<0,5% TH

Repare as imperfeições da superfície com um componente de reparação e veriﬁque se é necessário
utilizar primário ou selante. Aspire depois o subpavimento para remover todos os detritos.
Preparação do subpavimento em cerâmica
Veriﬁque se existem problemas de humidade.
As juntas do pavimento Pure não devem ﬁcar alinhadas com as juntas da
cerêmica em baixo.

Juntas não devem ficar por
cima das juntas de baixo

6 mm

MEDIDOR DE
HUMIDADE

Deixe o novo cimento secar bem. O teor de humidade (TH) do subpavimento deve ser inferior a 75 HR
no mínimo 20ºC. Máx. 3% de teor de humidade para cimento e 0.5% para anidrita. Nos casos em que
existe piso radiante, o teor de humidade deve ser inferior a 1.8%, e 0.3 para a anidrita. Registe sempre
e guarde os resultados do teor de humidade.

Não é necessário preencher as juntas do subpavimento em cerâmica desde que
estas não tenham mais de 6mm de largura.
Ao instalar o Pure Click sobre um pavimento em cerâmica, use a subcamada DreamTec+
para ultrapassar eventuais imperfeições da superfície.
Preparação do subpavimento em madeira
Veriﬁque se existem infestações de insetos.
Assegure-se que o subpavimento está nivelado e pregue eventuais peças soltas.
Os pavimentos em madeira devem sempre ser arejados e ventilados.

UNDERLAY
Aconselhamos a utilização da subcamada BerryAllocLVT (DreamTec+) para reduzir a transmissão do
som e dos passos. Outro tipo de subcamadas podem provocar aberturas ou danos irreparáveis.
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2. PRECAUÇÕES
O pavimento Pure Click não é adequado ao uso exterior, a solários ou saunas. Assegure-se que a
temperatura interior está sempre acima dos 0ºC e idealmente entre os 18 e 25ºC.
Evite a exposição prolongada à luz direta do sol. A radiação solar extrema, o calor e flutuações
extremas de temperatura podem provocar danos.

X

Veriﬁque todas as pranchas quanto a defeitos visíveis em condições de luz óptimas, quer antes quer
durante a instalação. As pranchas com defeito não devem ser usadas.
Assegure-se que mistura pranchas de embalagens diferentes, de modo a minimizar vairações de tons
e potenciar um aspeto mais natural do seu pavimento.
O Pure Click não pode ser usado em áreas em que sistemas de drenagem tenham sido incorporados
e potenciar um aspeto mais natural do seu pavimento.

Número de lote

Para mosaicos: use apenas um único número de lote para cada instalação. Guarde sempre o número
de lote (impresso na embalagem), juntamente com a nota de encomenda ou fatura.

3. INSTALAÇÃO
Veriﬁque se as pranchas têm algum defeito visível antes de as isntalar.
O Pure Click deve ser instalado como se estivesse a “flutuar”. Isto signiﬁca que deve existir espaço suﬁciente entre o pavimento e todas
as paredes ou quaisquer objetos ﬁxos, para que o pavimento se possa mover em qualquer direção, ou seja, não deve ser aparafusado
ou pregado ao subpavimento.
A instalação do pavimento deve ser a última operação do projeto. Mobiliário pesado, como armários de cozinha, lareira, etc., não deve
ser instalado por cima do pavimento, uma vez que impossiblita a expansão do pavimento.

>5 cm
Largura mín. das
pranchas: 5 cm

8 mm

>5 cm

Tire as medidas da divisão para criar um layout equilibrado. Ao medir conseguirá determinar se a primeira ﬁla precisa de ser cortada.
A primeira e última ﬁlas não devem ter menos de 5 cm de largura.
Se a primeira ﬁla não precisa de ser cortada em largura, deve remover a lingueta do lado que ﬁca virado para a parede.
É importante deixar um espaço de dilatação de 8 mm em redor de todo o perímetro do pavimento e em redor de coluna, canos, etc.
1

2

3
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A área de instalação recomendada é de 15x15 m. Um perﬁl de dilatação deve ser usado nas portas
e/ou se a área for superior a 15m.
Assegure-se que mistura pranchas de embalagens diferentes para minimizar eventuais variações
de tons e obter um apseto mais natural.

without proﬁle

1

Não use o martelo para juntar as pranchas. Corte as pranchas com um X-ato
com a decoração virada para cima.

2

PLANKS
mm
88mm

1

30 cm

2

30 cm
3

88mm
mm
4

Assegure-se sempre de que as pranchas têm pelo menos 30 cm (= 3 elementos click) ao começar uma ﬁla nova. Use a peça sobrante
da ﬁla anterior como primeira peça da ﬁla seguinte, desde que tenha pelo menos 30 cm. Para encontrar uma conexão com as uniões
da ﬁla anterior, pode ser necessário cortar uma parte extra da peça sobrante.

O Pure Click pode ser instalado numa grande variedade de padrões.

TILES
8 mm
8 mm

1

20 cm

2

Primeiro clique
no lado mais curto
depois no mais
longo do mosaico

20 cm
3

4

Assegure-se sempre de que as últimas peças têm um mínimo de 20 cm (= 2 elementos click) quando começar a próxima ﬁla. Use a
peça sobrante da ﬁla anterior como primeira peça da ﬁla seguinte, desde que tenha pelo menos 20 cm. Para encontrar uma conexão
com as uniões da ﬁla anterior, pode ser necessário cortar uma parte extra da peça sobrante.
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Os elementos click da nova ﬁla têm que ser posicionados exatamente
no meio de duas uniões da ﬁla anterior.
Da segunda ﬁla em diante una sempre o lado mais curto primeiro e
depois o comprimido.

Para instalar a última ﬁla, posicione uma peça solta exatamente por
cima da última colocada. Coloque outra peça virada ao contrário e
marque-a por baixo. Corte-a à medida e depois coloque-a no sítio.
Este método deve ser repetido para cada peça até a última ﬁla estar
completa.

Para ombreiras de portas, posicione a peça com a face virada para
baixo junto à ombreira. Serre a peça e depois faça-a deslizar por
baixo da ombreira.

4. ACABAMENTO
Use os acessórios Pure Click para obter um resultado perfeito.

NE
ICO

SIL

Nunca prenda rodapés diretamente ao pavimento instalado. Produtos selantes permanentes
(acrílicos ou silicone) nunca devem ser usados para selar os espaçamentos entre o pavimento e
rodapés/perﬁs. As juntas de elementos ﬁxos como ombreiras de portas, canos, etc. não devem ser
completamente seladas com enchimento elástico. Deverá usar ﬁo de enchimento como base para
preencher as juntas de dilatação. Perﬁs ou batentes não devem ser aparafusados através do
pavimento até ao subpavimento.

5. MANUTENÇÃO
Aconselhamos guardar algumas pranchas para eventuais reparações futuras.

TAPETES DE ENTRADA
Para manter o seu pavimento em boas condições, é importante colocar um tapete de tecido (não de
borracha) em todas as entradas para prevenir sujidade ou areia no pavimento. A colocação de tapetes
eliminará partículas abrasivas trazidas pelos sapatos e reduzirá danos. Não use tapetes com base de
borracha, pois o contacto prolongado com a boracha pode provocar descoloração permanente. Nunca
coloque tapetes num chão molhado.
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Cadeiras de escritório, pés de mobília, eletrodomésticos, etc. devem ter rodízios macios sem ser de
borracha para evitar danos permanentes no pavimento. Use um tapete de secretária adequado.
Deve usar feltros ou pés protetores para elementos
que tenham borracha, como pés de cadeiras, mobiliário, eletrodomésticos, etc.
feltros

Rodízios macios

LIMPEZA
Limpeza inicial
Remova primeiro toda a sujidade e pó do pavimento com uma vassoura ou aspirador. Depois limpe
com água e um agente de limpeza neutro adequado, pelo menos duas vezes e até a água ﬁcar limpa.
Recomendamos vivamente a utilização dos produtos de limpeza BERRYALLOC Vinyl Planks. Qualquer
outro produto de limpeza pode conter agentes que podem daniﬁcar a superfície do pavimento. A
camada superior torna desnecessário um tratamento especíﬁco após a instalação.
Instruções de limpeza regular

H2O

Aspire ou use uma mopa molhada. Quando necessário, use água e detergente suave. Recomendamos
vivamente a utilização dos produtos de limpeza BERRYALLOC Vinyl Planks, uma vez que outros
produtos podem daniﬁcar a superfície do pavimento. Não deite água nem deixe poças de água pelo
chão. Enxague bem.
Nota: o pavimento pode ﬁcar mais escorregadio quando molhado. Manchas, marcas ou derrames
devem ser limpos logo que possível.
Não use solventes à base de cloro. Nunca use cera ou verniz.
Nunca use produtos de limpeza que contenham cera ou óleo. Nunca use mopas a vapor.

6. INFORMAÇÃO E CONDIÇÕES DE GARANTIA
Garantia para primeira utilização:
As pranchas Pure Click têm garantia em condições normais de utilização em relação a defeitos de fabrico desde a data de compra do
cliente original.
Esta garantia cobre qualquer degradação anormal deste produto, desde que as pranchas Pure Click sejam instaladas e mantidas de
acordo com as instruções fornecidas. Esta garantia cobre a substituição das pranchas Pure Click que forem identiﬁcadas como
defeituosas por pranchas equivalentes ou de qualidade siimilar Pure Click da linha de produto existente no momento da reclamação.
Esta garantia não pressupõe reembolso em quaisquer circunstâncias, nem os custos de remoção ou instalação.
Esta garantia não cobre:
• Desgaste normal
• Quaisquer danos mecânicos ou outras alterações provocadas por utilização que não esteja de acordo com as instruções de utilização
que não esteja de acordo com as instruções de utilização BerryAlloc
• A ocorrência de acidentes, utilização abusiva ou indevida;
• Danos provocados por métodos de limpeza incorretos ou detergentes inadequados
• Danos provocados por cadeiras ou mobiliário pesados: é recomendado o uso de feltros para reduzir a possibilidade de riscos ou
marcas
• Danos provocados por areia ou sujidade: é recomendado o uso de tapetes dentro e fora de todas portas
• Danos provocados por riscos
• Instalação de qualquer outro padrão que não os descritos no ponto “Instalação”
Se detetar algum defeito contacte o seu fornecedor no prazo de duas semanas apresentando o talão de compra original.
Para mais informações: www.berryalloc.com
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7. INFORMAÇÃO LEGAL
Este documento apresenta instruções gerais de instalação, baseadas na informação disponível mais recente. Para o melhor resultado,
e para assegurar a validade da sua garantia, estas instruções devem ser seguidas cuidadosamente.

Este documento substitui todas as versões anteriores e é válido até informação contrária. Esta informação é a representação
representação do conhecimento técnico na data em que este documento foi publicado e pode ser alterada, complementada
ou substituída a qualquer momento. Verifique por favor eventuais atualizações em: www.berryalloc.com
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