
GUIA DE INSTALAÇÃO

Recomendações
Responsabilidade do instalador/comprador

Você fez uma excelente escolha, adquirindo um produto de excelente qualidade, protegendo, com isto, seu 
investimento. Defeitos em pisos de madeiras podem ocorrer, como uma característica natural da madeira. 

Os pisos Triângulo são produzidos nas mais modernas e sofisticadas máquinas e dentro dos padrões industriais 
aceitáveis, admitindo até 5% de produtos defeituosos, baseado na Ordem de Compra Original.

Leia todas as instruções contidas neste guia antes de iniciar a instalação do seu piso. 
Estas instruções são direcionadas para um experiente instalador de pisos.

O instalador / comprador deve, antes do início da instalação, observar as seguintes e importantes considerações:

A responsabilidade pela inspeção final da qualidade do produto é, exclusivamente, do instalador / comprador. 
Esta inspeção deve ser executada antes do início da instalação, utilizando-se de critérios seletivos razoáveis. 
Qualquer problema observado, não instale o piso e contate o vendedor/revenda;

O piso estruturado Triângulo pode ser instalado diretamente no concreto, recomenda-se que a instalação 
seja feita com cola PU rígida, não aconselhamos a colocação do Piso Triângulo com cola de contato e manta E.V.A.

Em Geral, deve ser considerada uma margem de 5 a 10% de piso adicional em relação ao tamanho da área 
a ser instalada, a fim de atender as perdas com recortes das réguas de madeira. 

Inspeções Iniciais
 
O Piso estruturado da Triângulo pode ser instalado acima, no mesmo nível ou abaixo do solo. 
O piso deverá ser o último item a ser instalado, todos os trabalhos que envolvam água e umidade deverão estar 
completamente acabados. 
O concreto deverá estar limpo e perfeitamente nivelado e o mais seco possível 
(60 a 90 dias, no mínimo). 
Em caso de instalações do piso em ambientes térreos, deverá ser feito um teste de umidade do concreto, este 
deverá estar no máximo com 4% de umidade. Para os casos que a umidade esteja acima do máximo recomendável, 
utilizar sistema de impermeabilização do concreto antes da aplicação do piso de madeira. 

Instalação 

• Limpeza inicial com remoção de entulhos, raspagem de resíduos no contrapiso e eliminação do pó;
• Corte os batentes das portas de forma que o piso possa encaixar-se sob eles.
• Comece a instalação pela maior parede do ambiente.
• Para os quatros lados do local da instalação, próximo as paredes, deixe um espaço de ½” para expansão 
            natural do piso.

Instalando 
• Usando um adesivo adequado à instalação de pisos, aplique-o corretamente sobre o concreto;
• Selecione a primeira peça de madeira e coloque-a no solo, sobre a cola, com o lado da fêmea voltada para a parede;
• Meça e corte a última peça de forma a completar a primeira fileira de réguas de madeira;
• Utilize sempre o removedor de cola, a medida que o piso vai sendo instalado a limpeza com o removedor 
           deve ir acontecendo, evitando a secagem da cola na parte superior do piso de madeira;
• Utilize quando possível, o pedaço que sobrou para iniciar a próxima fileira;
• Utilize fitas adesivas e cunhas de madeira para auxiliar a manter as peças imóveis até a secagem da cola;
• Retire as cunhas e fitas adesivas e instale o rodapé fixando-o na parede.

 

Dúvidas?
Ligue 0800 605-5113 ou
sac@triangulo.com.br

RECOMENDAMOS
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