PROCEDIMENTO DE COLOCAÇÃO - PISOS

FI XA Ç ÃO COM CO L A
- Preparação do contra piso
O contra piso deve ser executado com argamassa de cimento e areia média lavada no traço de
1/3(1 saco de cimento / 3 carrinhos de areia), nivelado, sarrafeado e desempenado.
Depois de seco varrer tirando todos os resíduos para receber uma nata pastosa (PVA)
espalhada com desempenadeira lisa de aço. Esta nata pastosa é composta por cimento, cola
PVA e água, após a cura deve-se lixar e limpar devendo ficar bem liso e isento de poeiras,
graxas e outros.
Aconselhamos limpar o piso com álcool isopropílico, para remoção de todo resíduo oleoso,
garantindo uma melhor aderência do produto.
*Para aplicação em pisos existentes, como: paviflex, madeira, cerâmica, granito e outros, ligar
no depto. técnico para orientações.
- Colocação
Passar cola de contato no verso das placas e no contra piso com desempenadeira lisa de aço.
Esperar a secagem, ou seja, somente após completa evaporação do solvente as placas deverão
ser assentadas.
Limpar o excesso de cola no ato da instalação usando um pano umedecido com removedor.
- Indicação de cola: Entrar em contato com o nosso depto. técnico, para indicação da melhor
opção, dependendo da situação apresentada.
Referência: AM 013 – AMAZONAS / CASCOLA EXTRA / COLA SEM ODOR 1430 – UNA / UNIFLEX
1090 – UNA.
Rendimento:



*Para o piso
redobrados.

1 Litro = 2m²
1 Galão = 10 a 12m²
1 Lata = até 50m²
colorido, o rendimento poderá ter alterações e os cuidados deverão ser

CUIDADOS:
Excesso de cola prejudica a colocação, podendo reagir de maneira inadequada com a
borracha.
Nunca aplicar cola nas placas e contra piso sob ação do sol, poderá haver expansão de bolhas
de ar sob as placas, ficando difícil a solução.
Não utilizar máquinas de lavar piso tipo mecânica / rotativa / enceradeira elétrica rotativa ou
maquina vap.
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