Instruções de Instalação e Manutenção
Design Floors Spectra
Antes da instalação

Inspeção Visual
Assegure-se que o produto é inspecionado e
verificado quanto a danos, defeitos ou variações
antes da instalação. Confirme que as cores
correspondem ao que foi encomendado, que as
quantidades estão corretas e que não existem
danos visíveis nas embalagens. Verifique se
existem quaisquer defeitos visíveis nos painéis
Spectra. Não instale quaisquer painéis com
imperfeições visíveis. Recomendamos que use
sempre materiais do mesmo lote em cada
instalação, uma vez que não garantimos
correspondência de tons em lotes diferentes.
Tenha em conta que alguns designs têm uma
variação natural própria. Recomendamos também
que o produto seja misturado ou intercalado entre
as várias embalagens.

Transporte e armazenamento

Adequação
-

As embalagens devem ser armazenadas e
transportadas em superfície plana em pilhas
arrumadas – armazene-as sempre na horizontal e
nunca na vertical. Não armazene as embalagens
em locais demasiado frios (menos do que 0ºC)
ou muito quentes (mais do que +35ºC) ou
húmidos.

O Spectra pode ser instalado em betão,
cimento, anidrite, madeira, contraplacado,
aglomerado ou mosaicos que tenham sido
adequadamente preparados (ver Preparação
do Pavimento).

-

O Spectra pode ser usado com sistemas de
aquecimento radiante a água ou sistemas de
arrefecimento. Os sistemas elétricos, incluindo
os de infra-vermelhos, não são recomendados
exceto se o sistema for envolto em compostos
de nivelamento de pelo menos 9mm. O
contacto direto com os sistemas de
aquecimento elétricos deve ser evitado. A
superfície nunca deve exceder
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os 27°C. Se tiver dúvidas, procure
aconselhamento.

-

-

O Spectra é apenas adequado para instalação
no interior.
Condições de temperatura sazonais: o
Spectra pode ser usado na maioria das
situações, como em locais de temperatura
controlada ou casas de férias. Mantenha a
temperatura entre 6°C (mín.) e 35°C (máx.).
Quando as temperaturas estiverem fora
deste intervalo, a instalação pode ainda ser
possível (ver nota no fim deste documento)
(*).
As juntas Spectra são resistentes à
água após a instalação. O cumprimento
cuidadoso das instruções de instalação
torna o pavimento adequado para casas de
banho, cozinhas, lavandarias e áreas de
entrada. Por motivos de resistência ao
deslizamento, não é recomendado para
áreas molhadas como em redor de piscinas,
saunas ou divisões com chuveiros.

Composição, construção e qualidade
do sub-pavimento
O conhecimento da composição e construção do
sub-pavimento ou base fornece informação
importante que permite verificar corretamente a
humidade aceitável e a resistência à compressão
e tensão do sub-pavimento. Além disso, indica
qual o tipo de preparação do sub-pavimento, o
composto de nivelamento e eventual barreira de
humidade que podem ser necessários durante o
processo de instalação. Sempre que haja
ambiguidade ou dúvida sobre a qualidade ou
composição do seu sub-pavimento, confirme com
o seu fornecedor ou fabricante.

Padrões e normas nacionais
As condições do local e da instalação devem
sempre cumprir os principais padrões e normas
nacionais.

Preparação do sub-pavimento
Irregularidades no sub-pavimento
Uma boa preparação é essencial para uma
instalação sem problemas. É também essencial
para um acabamento Spectra excelente. A
aparência do Spectra será tão boa quanto a
qualidade da base sobre a qual estiver instalado.
Embora o Spectra seja bastante adequado para
renovar sub-pavimentos não tão regulares,
grandes irregularidades, degraus ou desníveis no
vão notar-se sob o pavimento final pelo que deve
ser feita a preparação adequada antes da
instalação.
O sub-pavimento deve ser duro, estruturalmente
saudável, relativamente liso, limpo, seco e
adequado e não deverá ter degraus ou defeitos.
Sempre que necessário, deverão ser removidos
quaisquer resíduos de cola ou de compostos de
nivelamento soltos. Assegure-se que o subpavimento está livre de substâncias químicas ou
outros contaminantes.
O desnível do sub-pavimento não deve ser
superior a 5mm ao longo de 2m, medidos em linha
reta. O Spectra pode ser colocado sobre pequenos
buracos até 30 mm, linhas de argamassa, juntas e
fendas até 10mm no sub-pavimento.
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Um contraplacado ou composto de nivelamento
deve ser escolhido para assegurar que não sejam
visíveis quaisquer irregularidades à superfície do
pavimento final. Contudo, a seleção dos materiais
adequados, incluindo contraplacado, compostos
de nivelamento ou quaisquer outros produtos
auxiliares está dependente do uso a ser dado à
área e da confirmação do fornecedor dos
materiais de preparação e do pavimento. Todos os
materiais de preparação usados devem-no ser de
acordo com as recomendações do fabricante e de
acordo com os padrões nacionais para
pavimentos.
Teor de humidade do sub-pavimento
O Spectra é resistente à humidade, no entanto
boas práticas devem ser adotadas para evitar o
desenvolvimento de bactérias e fungos sob o
pavimento.
Sub-pavimentos em betão e pedra em contacto
direto com a terra devem ter uma membrana à
prova de humidade de acordo com os padrões
nacionais para instalação de pavimentos. Quando
necessário, siga as instruções detalhadas do
fabricante para a instalação de uma superfície
desta membrana e o uso de composto de
nivelamento. Uma lista de fabricantes e
fornecedores recomendados pode ser fornecida
pela IVC.

O teor de humidade do sub-pavimento deve
estar de acordo com os padrões locais ou
nacionais para instalação de pavimentos. Em
caso de qualquer dúvida procure
aconselhamento.
Importante: a instalação do pavimento não
deve começar sem que o instalador tenha
avaliado e aprovado as condições de
instalação e do sub-pavimento.
Aclimatação
O Spectra não requer aclimatação prévia à
instalação em divisões e condições normais. Ver
notas no fim do documento (*)
Retire o Spectra da embalagem e verifique à luz
do dia eventuais defeitos ou discrepâncias na cor.
Para defeitos visíveis antes da instalação, a IVC
nunca assume responsabilidade pelos custos da
remoção e re-instalação.
Temperatura antes e depois da instalação
As instruções de instalação standard são válidas
em divisões e condições standard. Ver nota no fim
do documento (*)
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Iniciar a instalação
Aquecimento radiante
O Spectra pode ser usado com sistemas de
aquecimento e arrefecimento radiantes a água
tradicionais (de acordo com a norma EN 1264
parte 1 a 5). Os sistemas elétricos não são
recomendados exceto se o instalador/fabricante
do sistema possa garantir que a temperatura da
superfície não excede os 27°C e que qualquer
aumento de temperatura é gradual/progressivo e
não súbito ou imediato.

Sub-camada recomendada
Instalar a sub-camada correta é fundamental. Quer
pretenda um controlo acústico perfeito, uma
solução para uma utilização intensa ou uma base
para uso geral, o Xtrafloor tem uma sub-camada
adequada para as suas necessidades.

Nota: Os sistemas elétricos à base de infravermelhos requerem particular atenção, pois
aquecem imediatamente e podem aquecer uma
parte muito específica do pavimento, o que
provoca um comportamento imprevisível com
potencial risco de incêndio. Se estiver na dúvida,
procure aconselhamento.

Garantia: O uso da sub-camada Xtrafloor está
abrangido pela nossa garantia. Outras subcamadas não são recomendadas ou abrangidas
pela garantia.

Arrefecimento radiante

1.
-

O Spectra pode ser instalado sobre sistemas de
arrefecimento radiante. Contudo, a temperatura
da água de arrefecimento não pode reduzir abaixo
da temperatura de ponto de orvalho. As
temperaturas abaixo deste ponto produzirão
condensação e podem portanto criar uma
atmosfera húmida por baixo do pavimento que
dará origem a bolores.

-

Xtrafloor GO:
Isolamento acústico melhorado (△Lw=até 19
dB com Spectra)
Conforto acústico melhorado na divisão da
instalação (sem ruídos irritantes provocados
por areias ou outras partículas soltas sob o
pavimento)

-

Adequado para aquecimento ou arrefecimento
radiante

-

Proporcionar uma excelente estabilidade
dimensional
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extremas. Ver abaixo e nota no fim do documento
(*)]
Metros
Spectra

Junta de
dilatação em
ambos os
lados de x mm
em divisões e
condições
standard (ver
abaixo)

Junta de
dilatação em
ambos os lados
de x mm em
divisões e
condições
extremas (ver
abaixo)

2

1.5

3

3

2.25

4.5

4

3

6

5

3.75

7.5

8

6

12

10

7.5

15

Instalação da sub-camada

Coloque os rolos unidos, ponta com ponta, a um
ângulo de 90º da direção da disposição do
pavimento. Não é necessário fixar uma folha à
outra, contudo para facilitar pode fazê-lo mas não
cole a sub-camada ao chão, para o deixar flutuar.
Comece por dispor o seu novo pavimento de
acordo com as instruções de instalação. Não use
primário ou outro tipo de aderentes.

Junta de dilatação necessária
-

-

O Spectra é um pavimento “flutuante”. Os
painéis não devem ser colados uns aos
outros ou fixados ao sub-pavimento.
Uma junta de dilatação de 0,75mm por metro
do Spectra é necessária em qualquer direção
e deve ser incorporada no perímetro da área
em “divisões e condições standard”. Ver nota
no fim do documento (*)

[Uma junta de dilatação de 1,5mm por metro do
Spectra em qualquer direção deve ser incorporada
no perímetro da área em divisões e condições

Divisões e condições standard são áreas com
temperaturas entre 6 e 35°C, por exemplo sem luz
direta do sol por trás de vidro em divisões viradas
para o sol. Divisões e condições extremas são
áreas com potenciais temperaturas à superfície
entre 0 e 60°C, como estufas, casas de férias
vazias, etc.
Quando a instalação numa “divisão extrema”
segundo a definição indicada acima for feita a
temperaturas acima dos 25°C, é permitido usar a
junta de dilatação da “divisão standard” para
evitar dilatações demasiado grandes em
temperaturas mais baixas.
Para uma definição mais específica das divisões
e condições standard, verificar nota no fim deste
documento (*)
-

Se já existirem rodapés, e não pretender
removê-los, é possível aparar a parte de baixo
do rodapé com
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-

uma ferramenta para o efeito, existente no
mercado (ex. Serra de aparar multiuso).
Em alternativa, é recomendado o uso de um
aparador.

⇒ Para soluções para cobrir as juntas de
dilatação, veja ‘Acabamento do seu
pavimento’

Instalação Spectra,
passo-a-passo
Ferramentas recomendadas:
-

Fita métrica

-

Lápis

-

Fio
Esquadro (recomendamos o
especialmente concebido instrumento de
corte)

-

Bloco de bater

-

Faca de corte

-

Martelo de nylon ou borracha
Espaçadores para colocar nas primeiras
filas diante de paredes desniveladas

Com os painéis Spectra pode escolher onde quer
iniciar. Pense qual será a forma mais fácil para
instalar o pavimento. Explicaremos a instalação
para destros, da esquerda para a direita mas
pode trabalhar noutra direção se preferir.
Os painéis Spectra instalados no método do
ângulo podem ser instalados de duas formas
diferentes:
Método A:
Posicione a junta da extremidade do painel a ser
instalado a um ângulo de 20° a 30° em relação à
junta da extremidade do painel já instalado. Baixe
cuidadosamente o painel a 5 mm
aproximadamente ao longo da junta mais longa e
depois levante o painel a 25º ao mesmo tempo
que exerce pressão. O painel vai deslizar e
encaixar com clique no lugar. Pode encaixar a
lingueta na ranhura, ou a ranhura na lingueta. O
método lingueta na ranhura é o mais comum e
mais fácil. Disponha os painéis em filas.
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Método B:
Com o Spectra também pode encaixar as laterais
mais longas umas nas outras sem as levantar.
Para este método deverá usar o bloco de bater
especial Xtrafloor. Os painéis devem ser unidos
com uma batida única. Para evitar danos nos
painéis devem bater gradualmente. Disponha os
painéis em filas.
Assegure-se que os painéis são misturados na
instalação, para que não haja demasiados
padrões semelhantes, mais escuros ou mais
claros juntos. Para obter o melhor aspeto
possível, deverá instalar os painéis a partir da
parede mais comprida e paralela à incidência da
luz.
Antes de iniciar, meça cuidadosamente o
comprimento e largura da divisão para planear
uma disposição precisa e alcançar um aspeto
equilibrado do pavimento. Esta ação é ainda mais
importante na instalação dos típicos mosaicos,
para que não termine com uma última fila
demasiado estreita. Se a última fila tiver menos
de 40mm, a instalação será mais fácil se cortar
os painéis da primeira fila em comprimento.

Em primeiro lugar, corte/serre a lingueta em
ambos os lados, comprimento e extremidades.

Coloque o painel com os lados cortados virados
para as paredes. Use os espaçadores para
preencher o contorno da parede para que os
painéis não se movam, fiquem na posição e 100%
instalados e encaixados uns nos outros
corretamente.

Assegure que as juntas de fim dos painéis em
duas filas sucessivas não ficam em linha.
Assegure-se sempre que as juntas estão
distanciadas pelo menos 30 cm para evitar o
“efeito escada”, usando as peças cortadas antes
de iniciar a próxima inteira.
Para a última peça, meça o último painel para que
a junta de dilatação necessária seja mantida. Não
disponha o painel à justa. Corte a peça marcada e
coloque-a da mesma forma que as anteriores. Ao
cortar o
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painel com uma faca, assegure-se que corta a
camada de desgaste antes de o partir.

Assim que estiverem instaladas filas suficientes, é
fácil continuar a instalação da seguinte forma:
coloque uma embalagem fechada de painéis em
cima das filas instaladas para fazer peso e evitar
que se movam. Mude de posição e encaixe o lado
mais pequeno do painel no anterior.
Agora coloque AMBAS as mãos junto à junta e
puxe o painel para si. Os painéis vão encaixar um
no outro.

Posicione a junta da extremidade do painel a ser
instalado a um ângulo de 20º a 30º em relação à
junta da extremidade do painel já instalado. Baixe
cuidadosamente o painel a 5 mm
aproximadamente ao longo da junta mais longa
e depois levante o painel a 25º ao mesmo tempo que
exerce pressão. O painel vai deslizar e encaixar com
clique no lugar. Alguns painéis podem ter que ser
batidos para fechar a união. Use do bloco de
bater Xtrafloor.
Em locais onde possa ser difícil de instalar os
painéis Spectra com o bloco de bater (ex. ao lado
de uma parede), pode bater com um martelo.

O último painel normalmente tem que ser cortado.
Faça-o da seguinte forma: coloque o painel por
cima da fila anterior com a ranhura virada para a
parede, coloque outro painel virado ao contrário e
faça a marcação. Corte o painel pela marca e
encaixe na última fila.

8

Batentes de portas e tubos de aquecimento
também têm que ser ajustados individualmente,
mantendo um espaço de dilatação. Primeiro corte
o painel pelo comprimento, depois coloque o
painel ao lado do objeto e desenhe a marca
correta e recorte à medida. Os batentes de porta
podem ser serrados se necessário, ficando o
Spectra instalado por baixo.

2.

Rodapés Xtrafloor que podem ser
pintados: estilo à escolha

-

Material resistente à água único
Cor que combina o seu rodapé e paredes
Use o nosso rodapé de renovação por cima
de rodapés já existentes

3.

Perfil de remate Xtrafloor

-

Perfil de alumínio elegante para um design
minimalista que dá um aspeto moderno e
bonito

⇒ Para soluções para cobrir as juntas de
dilatação, veja ‘Acabamento do seu pavimento’

Acabamento do seu
pavimento
O Xtrafloor oferece uma variedade de soluções
para as suas necessidades de acabamentos. A
oferta combina funcionalidade única com estilo:
uma solução resistente que assegura sempre
transições subtis.

Como cobrir a junta de dilatação
junto à parede

1.
-

Rodapé standard Xtrafloor: a
transição perfeita
A conexão idêntica para o seu
pavimento

-

Resistente à água

-

Resistente ao desgaste

-

Solução perfeita para cantos resistente à
água

Como cobrir o espaço de dilatação
por baixo de uma janela
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-

Perfil de remate Xtrafloor como recomendado

Como cobrir o espaço de
dilatação numa superfície com
mais de 16m
Perfil em T Xtrafloor
- Perfil em alumínio elegante para um design
minimalista que dá um aspeto moderno e
bonito
Solução duradoura e fácil para cobrir o
espaço entre 2 pavimentos adjacentes ao
mesmo nível
Se quer evitar um perfil em T no meio do
pavimento, para áreas com mais de 16m
considere usar rodapés mais largos do que os
12mm ou adicione um perfil ao rodapé tradicional,
o que vai dar maior espessura total.

Como unir o seu pavimento a
superficies mais elevadas ou
rebaixadas
Perfil adaptador Xtrafloor
- Perfil em alumínio elegante para um design
minimalista que dá um aspeto moderno e
bonito
Una o pavimento a superficies rebaixadas,
com uma diferença de altura de no máximo
6mm

Perfil multifuncional Xtrafloor
- Perfil em alumínio elegante para um design
minimalista que dá um aspeto moderno e
bonito
Una o pavimento com qualquer outro tipo
de superfície mais elevada ou rebaixada,
com uma diferença de altura até 12,3mm

10

Como fazer o acabamento das
escadas com o mesmo material do
pavimento
Acabamento de degraus Xtrafloor:
- Perfil em alumínio elegante para um design
minimalista que dá um aspeto moderno e
bonito
Acabamento interior e exterior de
degraus para Spectra
Nota: O Spectra deve ser colado aos degraus e
respetivas paredes.

Manutenção do seu
pavimento
A aplicação de procedimentos de manutenção
apropriados vai ajudar a preserver a aparência e
alargar a durabilidade de um pavimento Spectra.
A frequência da manutenção vai depender da
intensidade e tipo de utilização, quantidade de
sujidade, cor e tipo do pavimento.
Recomendações e produtos de manutenção e
limpeza disponíveis em www.xtrafloor.com

Importante:

⇒ Para instruções de instalação específicas
de rodapés, perfis e acabamentos Xtrafloor,
por favor consulte www.Xtrafloor.com

-

Quase todos os pavimentos variam na cor ao
longo do tempo quando expostos a raios UV.
Evite-o usando cortinados ou filtros quando a
luz é muito intensa.

-

Evite tapetes de borracha e látex, pés de
mobiliário e outros do género, pois podem
provocar manchas. Também não devem ser
usados rodízios ou protetores em borracha
ou látex (recomendamos rodízios tipo ‘W’ de
acordo com a EN 12529).

-

Proteja dos riscos do mobiliário usando
rodízios largos ou protetores de feltro. Use
protetores em móveis pesados ou
eletrodomésticos para prevenir indentação.

-

Danos mecânicos no pavimento
provocados por cargas pesadas ou
deslizamentos de mobiliário não estão
cobertos pela garantia.
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-

Não permita o contacto de cigarros,
fósforos e outros objetos quentes com o
pavimento pois estes provocam danos
permanentes.
Contacte o seu representante/fornecedor
sobre condições de garantia.

(*) A IVC considera como standard as seguintes divisões
e condições:
Temperatura mínima durante o transporte e
armazenamento: 0°C
Temperatura mínima durante a instalação: +6°C
Temperatura mínima durante a utilização: +6°C
Temperatura máxima durante o transporte e armazenamento:
+35°C
Temperatura máxima durante a instalação: +35°C
Temperatura máxima durante a utilização: 35°C
Período de aclimatação: nenhum
Área da divisão sem perfis de dilatação: comprimento máximo
parede a parede 16m
A IVC considera como extremas as seguintes divisões e
condições:
Temperatura mínima durante o transporte e
armazenamento: 0°C
Temperatura mínima durante a instalação: +6°C
Temperatura mínima durante a utilização: +0°C
Temperatura máxima durante o transporte e armazenamento:
+35°C
Temperatura máxima durante a instalação: +35°C
Temperatura máxima durante a utilização: +45°C
Período de aclimatação: 12 horas se a diferença de temperatura
entre o armazenamento e a instalação for superior a 20°C
Área da divisão sem perfis de dilatação: comprimento máximo
parede a parede 8m
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