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Armazenamento e
Transporte
As embalagens devem ser armazenadas e transportadas em superfícies planas e empilhadas. As
embalagens devem ser sempre empilhadas na horizontal e nunca na vertical. Não devem ser
armazenadas em locais húmidos, nem muito frios (abaixo de 2ºC), nem muito quentes (acima de
40ºC).
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Antes da
Instalação
VERIFICAÇÃO VISUAL

Deverá efetuar uma veriﬁcação do produto antes da
instalação. Deve conﬁrmar se a cor corresponde à da
encomenda, se as quantidades estão corretas e se
não há danos visíveis nas embalagens. Deverá
veriﬁcar durante a instalação se as peças têm algum
defeito visível. Não devem ser instaladas peças que
tenham alguma imperfeição.
Aconselha-se sempre a utilização de materiais do
mesmo lote de produção em cada instalação uma vez
que não podemos garantir a equivalência exata de
tom entre lotes.

ADEQUABILIDADE
• O Moduleo® Click pode ser instalado sobre betão, cimento, betonilhas de anidrite (baseadas em sulfato de
cálcio), madeiras e mosaicos que tenham sido previamente preparados (ver Preparação do Sub-pavimento).
• O Moduleo® Click pode ser instalado sobre sistemas tradicionais de aquecimento e arrefecimento a água. Não
é aconselhável a utilização de sistemas radiantes através de cabos elétricos, a menos que o sistema ﬁque
encapsulado num mínimo de 9 mm de componente de nivelamento adequado. Deve ser evitado o contacto
direto de sistemas de aquecimento com cabos elétricos. Em caso de qualquer dúvida, procure aconselhamento
especializado.
• O Moduleo® Click é apenas adequado a instalações interiores.
• Condições de temperatura sazonais: os pavimentos Moduleo® Click podem ser usados em qualquer ambiente
interior, como casas de férias e zonas de temperatura controlada.
• Em qualquer caso a temperatura situar-se entre os 6°C e os 35°C. É de evitar subidas rápidas de temperatura
de mais de 5°C a cada 12 horas.
• Em caso de aplicações comerciais em que sejam utilizadas cadeiras de rodízios ou cargas pesadas
recomendamos vivamente o produto Moduleo® Dryback. Contudo, se pretender aplicar o Moduleo® Click, entre
em contacto com a sua Equipa de Apoio Técnico Moduleo®.

Regulamentações
locais
As condições do local
devem sempre
cumprir as normais
regulamentares
nacionais e padrões
de instalação.

COMPOSIÇÃO, CONSTRUÇÃO E QUALIDADE DO SUB-PAVIMENTO
O conhecimento da composição e construção oferece
informação valiosa que permite veriﬁcar corretamente
a humidade aceitável e a força de compressão e
tensão. Além disso, dá indicações de qual o tipo de
preparação e os compostos de nivelamento, colas e
eventuais barreiras de humidade necessários durante
o processo de instalação.
Sempre que haja dúvida ou ambiguidade quanto à
qualidade ou composição do sub-pavimento, deve
aconselhar-se junto do seu fornecedor.
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PREPARAÇÃO DO SUB-PAVIMENTO
IRREGULARIDADES NO SUB-PAVIMENTO

Uma preparação cuidadosa do sub-pavimento é fundamental para uma instalação sem
problemas e vital para obter uma excelente aderência e aspeto ﬁnal. O aspeto ﬁnal do Moduleo®
Click depende da qualidade da base sobre a qual é instalado. Quaisquer irregularidades no
sub-pavimento irão refletir-se no resultado ﬁnal do pavimento.

O sub-pavimento deve ser duro e estar liso, limpo, seco, sem defeitos e adequado a este ﬁm. Sempre que
necessário, raspe e limpe qualquer resquício de colas antigas e de componentes soltos de nivelamento.
Assegure-se de que o sub-pavimento está plano e livre de substâncias químicas ou outro tipo de
contaminações.
Eventuais irregularidades no sub-pavimento não devem ser superiores aos
5mm de largura e 2mm de profundidade.

Pode utilizar um composto de nivelamento adequado para garantir a ausência de irregularidades na superfície
do pavimento ﬁnal. A seleção de materiais adequados, incluindo compostos de alisamento e nivelamento e
qualquer produto de apoio, depende da utilização ﬁnal do pavimento e deve ser feita de acordo com as
indicações do fornecedor.
Qualquer material utilizado na preparação do pavimento deve ser utilizado de acordo com as instruções
recomendadas pelo fabricante.

TEOR DE HUMIDADE DO SUB-PAVIMENTO
• Em placas à base de cimento sem aquecimento deve ser inferior a 2,0MC%
• Sub-pavimento em placa à base de cimento com aquecimento deve ser inferior a 1,8MC%
• Betonilhas de anidrite (sulfato de cálcio) sem aquecimento deve ser inferior a 0,5MC%
• Betonilhas de anidrite (sulfato de cálcio) com aquecimento deve ser inferior a 0,3MC%
Os sub-pavimentos em pedra e em betão assentes
diretamente no solo devem levar uma membrana
impermeabilizante eﬁcaz. Respeite as instruções
detalhadas do fabricante para a instalação de uma
superfície impermeabilizante e para o uso de um
composto de nivelamento. A Moduleo® pode fornecer
uma lista de fabricantes e fornecedores
recomendados.
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Importante
O trabalho de
colocação do
pavimento não deve
começar sem uma
avaliação prévia do
sub-pavimento ou das
suas condições.
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ACLIMATAÇÃO
O Moduleo® Click tem de se aclimatar à divisão onde
vai ser instalado, ou numa área equivalente durante
pelo menos 24h antes da instalação ou até à fase em
que o produto tenha alcançado a temperatura
ambiente. Relembramos que esta será uma
temperatura de no mínimo 18°C e no máximo de
27°C.
• Desempacote o Moduleo® Click e veriﬁque
todas as pranchas ou mosaicos à luz do dia de
modo a poder detetar eventuais defeitos ou
discrepâncias na cor.
• Empilhe as pranchas ou mosaicos em pilhas
direitas longe do calor, do frio ou de janelas com
luz solar direta. Assim alcança-se uma
aclimatação gradual.

CONDIÇÕES TÉRMICAS ANTES DA INSTALAÇÃO
Os pavimentos Moduleo® Click instalam-se melhor a uma temperatura ambiente da divisão entre os 18º C e os
27º C e a uma temperatura do solo acima dos 15º C.
A instalação em zonas com temperaturas inferiores às recomendadas influenciam as propriedades convenientes a uma instalação fácil do Moduleo® Click. As placas ou mosaicos podem tornar-se menos flexíveis e o
corte pode tornar-se mais trabalhoso e difícil. Quanto mais baixa for a temperatura, mais difícil será a
instalação.
Na instalação em zonas com temperatura acima da recomendada, aconselha-se que consulte o seu fornecedor
local quanto à criação das condições adequadas para a instalação.
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Iniciar a
Instalação

CONDIÇÕES TÉRMICAS DURANTE A INSTALAÇÃO
Deve ser mantida nas 24h antes, durante a
instalação e 72 horas após a instalação, uma
temperatura constante que não oscile mais que 5º C
por dia e nunca abaixo dos 18º C de temperatura da
divisão e dos 15º C de temperatura do solo exigidos.

AQUECIMENTO RADIANTE
O Moduleo® Click pode ser aplicado sobre sistemas tradicionais de aquecimento radiante por água, desde que
seja garantida uma temperatura constante da divisão de 18º C na fase de aclimatação e instalação e até 72h
após a instalação. Nas primeiras 24 horas após a instalação, o aquecimento radiante deve ser gradualmente
aumentado em intervalos de 5º C até alcançar as condições de temperatura de funcionamento normais, até à
temperatura máxima de 27º C. Para saber acerca da adequabilidade do sistema consulte as instruções do
respetivo fabricante.

ARREFECIMENTO RADIANTE
O Moduleo® Click pode também ser instalado sobre sistemas de arrefecimento radiante. No entanto, a
temperatura de fornecimento da água de arrefecimento não deve ser inferior à temperatura de condensação.
As temperaturas mais baixas permitirão a acumulação de condensação, podendo assim daniﬁcar o revestimento do pavimento. Os termostatos da divisão nunca devem atingir temperaturas superiores a 5ºC abaixo da
temperatura da divisão.

SUB-CAMADA RECOMENDADA
A instalação da sub-camada correta é essencial. Quer se pretenda um excelente controlo de som, uma solução
em ambientes pesados ou uma base para utilização geral, a Xtrafloor ® tem uma sub-camada adequada para
os seus requisitos.
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Garantia
A utilização de uma
sub-camada Xtrafloor™
está ao abrigo da nossa
garantia. Outras sub-camadas não serão
cobertas.
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1. Xtraﬂoor™ Base: Uso Residencial
• Isolamento acústico melhorado (△Lw=13 dB com
4,5 mm Moduleo® Click)
• Folha protetora e ﬁlme ligeiramente adesivo para
uma mais fácil instalação
• Adequado a aquecimento e arrefecimento radiantes
• Proporciona uma excelente estabilidade dimensional
• Não adequado a rodízios e cargas pesadas
2. Xtraﬂoor™ Flex Pro: Uso Intenso
• Isolamento acústico melhorado (△Lw=13 dB com
4,5 mm Moduleo® Click)
• Folha protetora e ﬁlme ligeiramente adesivo para
uma mais fácil instalação
• Adequado a aquecimento e arrefecimento radiantes
• Proporciona uma excelente estabilidade dimensional
• Adequado a rodízios e cargas até 250 kg
3. Xtraﬂoor™ Silent: Isolamento Acústico Superior para
Uso Residencial
• Isolamento acústico melhorado (△Lw=21 dB e
△Llin=10 dB com 4,5 mm Moduleo® Click)
• Camada anti-derrapante para uma instalação
mais rápida e fácil
• Adequado a aquecimento e arrefecimento radiantes
• Não adequado a rodízios e cargas pesadas, nem
áreas expostas à luz solar direta (ex.: estufas), ou
com grandes flutuações de temperatura.
Tal como recomendado acima, o Xtrafloor® Base e o Xtrafloor® Flex Pro podem suavizar ligeiras
irregularidades de no máximo 5 mm de largura e 2 mm de profundidade, o que permite a instalação por
cima de pavimentos como mosaicos, linóleo, pavimentos em PVC compactos e em madeira.

INSTALAÇÃO DA SUB-CAMADA
Deve-se colocar as folhas junta com junta, com a face da película virada para cima num ângulo de 90º
contrário à direção de colocação do novo pavimento. O Xtrafloor® Base e o Xtrafloor® Flex Pro devem ser
aplicado com a película PET virada para cima e o Xtrafloor® Silent deve ser aplicado com o
anti-derrapante virado para cima. Não é necessário ﬁxar uma folha à outra.
Uma parte de cada vez, deve-se separar a película PET da folha (não aplicável ao Xtrafloor® Silent) e
iniciar a colocação do novo pavimento de acordo com as instruções de instalação. Não se deve utilizar
primário ou qualquer tipo de cola.

JUNTA DE DILATAÇÃO NECESSÁRIA
• O Moduleo® Click é um pavimento “flutuante” Nunca cole ou ﬁxe as pranchas à superfície base.
• Deve ser deixado um espaço de dilatação de 5mm em toda a volta da divisão.
• Para superfícies com área superior a 200m2 recomendamos uma junta de dilatação de pelo menos
10mm em toda a volta da divisão.
• Adicionalmente, se o comprimento de uma parede for superior a 20 metros lineares, aconselha-se uma
junta de dilatação de 5mm nos limites do pavimento.
• Recomenda-se que haja uma junta de dilatação junto às portas, principalmente quando existem diferenças
de temperatura entre as diferentes áreas.
⇒ Para boas soluções para as juntas de dilatação, veja “Acabamento do seu pavimento”
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Instruções de
instalação Click
passo-a-passo
Ferramentas recomendadas:
• Fita métrica
• Lápis
• Esquadro
• X-acto
• Rolo de mão

• Martelo de borracha
• Taco
• Espaçadores para aplicar
as ﬁlas numa parede que
não é direita

1.

As pranchas do sistema Moduleo® Click podem ser unidos de duas formas distintas: lingueta na
ranhura ou ranhura na lingueta. O procedimento mais simples é ranhura na lingueta e trabalhar da
esquerda para a direita.

2.

A vantagem do sistema Moduleo® Click é permitir escolher a posição de início da instalação. Pode
começar do centro da divisão/área e trabalhar para ambos os lados ou começar do lado de uma
parede e ir prosseguindo.

3.

Determine a direção da instalação do pavimento Moduleo Click. Meça a divisão atentamente para
determinar onde a primeira ﬁla de pranchas terá de ser cortada. Se não for o caso, tem de ser cortada
a lingueta da ranhura inferior da primeira ﬁla de painéis. Utilize um x-acto para remover a lingueta da
ranhura inferior.

4.

Comece por colocar a primeira ﬁla no canto da divisão situado à sua esquerda estando de frente para
a parede. Trabalhe sempre da esquerda para a direita e orientando a lingueta para si.

5.

Coloque a primeira ﬁla em linha recta e encaixe as extremidades. Coloque o lado curto do perﬁl na
extremidade da prancha anterior e pressione para baixo. Recomenda-se a utilização de um rolo de
mão para unir as extremidades da cabeças de encaixe de forma a que ﬁquem justas.

6.

Utilize tacos espaçadores para preencher o contorno da parede para que as pranchas não se
movimentem e ﬁquem 100% instaladas.

7.

Para colocar a última peça, meça a última prancha para garantir a adequada folga da junta de
expansão. Não assente a prancha a tocar na parede. Recorte a peça na medida marcada e ajuste a
prancha ﬁnal para ﬁcar alinhada com as anteriores. Ao cortar a prancha com x-acto, deve-se
assegurar que corta primeiro a camada de desgaste antes de separar as peças.

8.

Para obter um aspeto mais atrativo e natural, recomenda-se que utilize a peça sobrante da primeira
ﬁla como primeira peça da ﬁla seguinte.

9.

Para a segunda/próxima ﬁla pegue numa prancha e determine qual o comprimento da primeira peça
(ou utilize uma das sobrantes das ﬁlas anteriores). Certiﬁque-se que a união frontal se encontra pelo
menos 20 a 30 cm deslocada das ﬁlas anteriores.

10. Ajuste a segunda ﬁla de acordo com a primeira: começando do lado esquerdo e deslizando a ranhura
da prancha num ângulo aproximado de 25º sobre a lingueta da ﬁla anterior e encaixando a ranhura na
lingueta enquanto se ﬁxa a prancha pressionando ﬁrmemente contra a primeira ﬁla. Na união em
largura das pranchas, aconselha-se a utilização de um martelo de borracha e um taco para garantir
que o mecanismo de união ﬁca devidamente encaixado.
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18°C - 27°C

11. A seguir, deve ajustar a segunda prancha deslizando a ranhura num ângulo aproximado de 25º
sobre a lingueta anterior. Pressionar o canto esquerdo da extremidade da cabeça de encaixe contra
a prancha anterior e deixando de seguida cair o lado curto do perﬁl na ponta da prancha anterior e
pressionando de seguida para baixo. Repetir até chegar ao ﬁm da ﬁla.
12. Repita os passos de 9 a 11 até ter completado todas as ﬁlas e ﬁcar apenas a faltar assentar a
última ﬁla.
13. Para ajustar a última ﬁla de pranchas, normalmente há que torná-las mais estreitas. Para tal deve
colocar a prancha em cima da ﬁla anterior com a ranhura virada para a parede, colocar outra
prancha virada para baixo até à ponta da parede e marcar a prancha inferior. Deve cortar a prancha
no tamanho correto e ajustado à última ﬁla.
14. Para os cantos das portas e dos tubos do aquecimento também é necessário um ajuste caso-a-caso. Deve primeiro cortar a prancha no comprimento correto. A seguir deve colocar a prancha junto
ao objecto e desenhar a medida correta e depois cortar. Os cantos das portas também podem ser
cortados para aplicar o pavimento caso se considere necessário pô-lo por baixo.
⇒ Para boas soluções para as juntas de dilatação, veja “Acabamento do seu pavimento”
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Acabamento do
seu pavimento

O Xtrafloor™ oferece uma variedade de soluções inteligentes para as suas necessidades em acabamentos.
A oferta combina funcionalidade única com estilo: uma solução resistente que assegura sempre
transições homogéneas.

COMO PREENCHER A JUNTA DE DILATAÇÃO JUNTO À PAREDE
1. Rodapés standard Xtraﬂoor™:
a transição perfeita
• A união idêntica ao seu pavimento
Moduleo®
• Resistente à água
• Resistente ao uso
• Solução perfeita para cantos resistente
à água
2. Faixas de pavimento Xtraﬂoor™:
flexibilidade em primeiro lugar
• A união idêntica ao seu pavimento
Moduleo®
• Resistente à água
• Resistente ao uso
• Instalação fácil sem risco de danos,
ideal em arrendamentos

3. Rodapés Xtraﬂoor™ que podem ser pintados: estilo à escolha
• Material único resistente à água
• A cor pode ser a mesma das suas paredes
• O nosso rodapé de renovação pode ser usado por cima dos já existentes

4. Perfil de remate Xtraﬂoor™
• Perﬁl de alumínio elegante para um design
minimalista que dá um aspeto atrativo e
moderno
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COMO PREENCHER A JUNTA DE
DILATAÇÃO NUMA SUPERFÍCIE
JUNTO A UMA JANELA GRANDE
• Faixa de pavimento Xtraﬂoor™ como
recomendado acima
• Perﬁl de remate como recomendado acima

COMO PREENCHER A JUNTA DE DILATAÇÃO NUMA SUPERFÍCIE SUPERIOR
A 20M
Perfil em T Xtraﬂoor™
• Perﬁl de alumínio elegante para um design minimalista que dá um aspeto atrativo e moderno
• Solução fácil e duradoura para preencher o
espaço entre duas peças ao mesmo nível

COMO UNIR O PAVIMENTO EM SUPERFÍCIES COM NÍVEIS ABAIXO OU
ACIMA
Perfil adaptador Xtraﬂoor™
• Perﬁl de alumínio elegante para um design minimalista que dá um aspeto atrativo e moderno
• Unir o pavimento com superfícies abaixo, com
uma diferença de altura de no máx. 6mm
Perfil multifuncional Xtraﬂoor™
• Perﬁl de alumínio elegante para um design minimalista que dá um aspeto atrativo e moderno
• Unir o pavimento com qualquer outro tipo de
superfície acima ou abaixo, com uma diferença de altura até 12,3mm

COMO REMATAR OS DEGRAUS NO MESMO MATERIAL DO SEU PAVIMENTO
Nariz de escada Xtraﬂoor™
• Perﬁl de alumínio elegante para um design minimalista que dá um aspeto atrativo e moderno
• Cantos interiores e exteriores do nariz de escada para Dryback e Click
Nota: o Moduleo® Click deve aderir aos degraus e paredes das escadas

⇒ Para instruções específicas de instalação de rodapés, perfis e narizes de escada Xtraﬂoor™
consulte por favor www.xtrafloor.com
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Manutenção do
seu pavimento

Executar os procedimentos adequados de manutenção irá ajudar a preservar o aspeto e prolongar a vida
útil de um pavimento Moduleo®. A frequência da manutenção irá depender do volume e tipo de tráfego,
grau de sujidade e da cor e tipo de pavimento. O Moduleo® possui verniz Protectonite-PU na parte superior
da camada resistente de desgaste. O verniz protege da sujidade e facilita a manutenção geral. A
Protectonite também elimina a necessidade de tratamento prévio com cera protetora.

ELEMENTOS EXTERNOS
A gestão adequada dos elementos externos pode ajudar a proteger o pavimento, poupando tempo e
dinheiro com a limpeza e manutenção, para além de prolongar a vida útil do pavimento. A maior parte
dos detritos provém do exterior e é transportada para o interior através dos sapatos e tráfego de
passagem. Se os detritos se alojarem debaixo de mobiliário rolante, o pavimento irá ﬁcar não só sujo,
como também irá sofrer danos (ligeiros) sob a forma de riscos.

TAPETES DE ENTRADA
É altamente recomendável obter uma zona de
limpeza adequada. Tal irá reduzir a presença de
resíduos/detritos no pavimento em cerca de 70%.
Os tapetes de entrada, quando devidamente
mantidos, conseguem remover quaisquer resíduos
estranhos e abrasivos do tráfego pedonal e reduzir
a quantidade de água absorvida. A Moduleo®
recomenda no mínimo dois tapetes de entrada.
Quando possível, deve evitar que a sujidade
alcance o pavimento. Um conjunto de tapetes
adequado irá evitar que a sujidade e que as
matérias abrasivas entrem em casa e tornam a
manutenção mais fácil.
Deve limpar a área dos tapetes regularmente de
forma a que funcionem sempre eﬁcazmente. Deve evitar que as ﬁbras dos tapetes se unam com a
sujidade. Sempre que for possível deve remover areias e sujidade aderida, como pastilha elástica por
exemplo, com spray ou produto de remoção de pastilhas. Substitua o tapete de tempos a tempos para
garantir uma eﬁciência ótima da zona de retenção de resíduos externos.
Devem-se evitar tapetes com base em borracha ou látex uma vez que podem deixar marcas.
Importante
• Tenha o cuidado de limpar de imediato quaisquer derrames sobre o pavimento vinílico de
forma a minimizar o risco de ﬁcar com uma mancha permanente.
• O pavimento em vinil pode tornar-se escorregadio quando molhado.
• Caso seja necessário aplicar um detergente neutro deve seguir as regras e quantidades da
mistura do fabricante.
• Após limpeza, o pavimento deve secar no período de 1 a 2 minutos para que não ﬁque água
residual com detergente e a sujidade permaneça no pavimento.

PROTEÇÃO CONTRA MOBILIÁRIO DESLIZANTE
Coloque bons feltro protetores por baixo de cadeiras e pernas de mesa. Devem ser usads peças protetoras
para evitar cargas mais pesadas.
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LIMPEZA REGULAR
Remoção da sujidade do dia-a-dia
• Varrer
• Passar com uma mopa seca
• Aspirar
Remoção de manchas e nódoas
• Pano húmido
• Esponja
Esfregona húmida
• Mopa húmida de microﬁbra
• Mopa tradicional (o mais seca possível)

LIMPEZA ESPORÁDICA
Esfregona
• Mopa húmida
• Mopa tradicional (o mais seca possível)
Com máquina
• Esponja vermelha
• Detergente neutro
• Pouca quantidade de água!

MANUTENÇÃO
Limpeza com spray
• Alta-rotação (450 rpm)
• Esponja (lustre) vermelha seca
• Vaporizador (spray) com detergente neutro
Disfarçar pequenos riscos
• Alta-rotação (450 rpm)
• Renovador PU
• Esponja (lustre) vermelha seca
• Panos de algodão

PRODUTOS DE MANUTENÇÃO RECOMENDADOS
Escolha produtos de manutenção Xtraﬂoor™, especialmente desenvolvidos para prolongar a vida do seu
pavimento Moduleo®.
www.xtraﬂoor.com
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Notas
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Garantia — Importante:
• A maioria dos pavimentos possui variações de cor ao longo do tempo quando expostos aos raios UV. Tal pode ser evitado com a
utilização de cortinados ou persianas quando o sol está mais forte.
• Devem-se evitar tapetes com base em borracha ou látex uma vez que podem deixar marcas. Também não se devem utilizar rodízios
ou tampas de proteção em borracha ou látex (aconselhamos os de tipo “W” de acordo com a norma EN 12529).
• O pavimento deve ser protegido dos riscos provocados pelo arrastar de móveis utilizando rodízios giratórios livres, deslizadores, rolos ou forras
em feltro. Deve-se utilizar para tal capas próprias para mobiliário por baixo das pernas ou de mobiliário pesado para evitar riscos no pavimento.
• Em caso de má instalação, danos no pavimento em vinil provocados por cargas pesadas ou deslizamentos não estão cobertos pelas
condições de garantia.
• Não se deve permitir o contacto de cigarros, cinzas ou outros elementos quentes com o pavimento uma vez que podem provocar danos
permanentes.
Importante: Apenas poderá haver lugar a limpeza e manutenção se os pavimentos forem corretamente instalados e desde que
não existam imperfeições visíveis.

Contacte o seu representante/fornecedor dos pavimentos Moduleo® para conhecer todas as condições de garantia.
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