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Regras de ouro
18-30°C

A instalação deve ser efetuada entre 18-30°C. Antes da instalação, os pavimentos vinílicos Quick-Step
devem ser aclimatizados na divisão de instalação a uma temperatura entre 18-30°C durante um período
mínimo de 48 horas. A temperatura ambiente e do pavimento deve ser mantida igual, antes, durante e
pelo menos 24 horas após estar concluída a instalação.
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Comfort

Heat

Transit
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O Quick-Step Vinyl foi concebido para instalação em interiores aquecidos (> 5°C), de preferência à
temperatura ambiente. O Quick-Step Vinyl não pode ser instalado em solários, alpendres sazonais,
caravanas de campismo, barcos ou outras aplicações sem aquecimento.
Recomendamos vivamente a utilização de underlays Quick-Step Vinyl especiais. Caso preveja que a
temperatura do pavimento possa exceder os 45°C, por exemplo, devido à luz direta do sol, é obrigatório
utilizar o underlay Quick-Step HEAT num subpavimento nivelado ou efetuar a instalação sem underlay num
subpavimento nivelado.
Não se devem instalar salamandras pesadas a lenha, acumuladores elétricos e outros objetos fixos sobre
o pavimento vinílico de encaixe QUICK-STEP. É recomendável instalar primeiro a salamandra/acumulador
sobre uma placa de proteção e, de seguida, assentar o vinil QUICK-STEP em torno da placa, respeitando
as juntas de expansão. Para outras situações críticas com temperaturas locais elevadas, é recomendável
utilizar o pavimento vinílico QUICK-STEP colado. Caso tenha dúvidas acerca da temperatura do seu
pavimento, contacte o seu revendedor ou o departamento técnico da Quick-Step.

Mantenha as condições climáticas internas acima dos 5 ° C. Certifique-se de que as condições climáticas
internas são sempre mantidas > 5 ° C (41 ° F), de preferência entre os 18°- 30 ° C (64-86 ° F). Se a
temperatura do piso exceder 45 ° C, deve usar o underlay HEAT.

3

2-5 mm

Certifique-se de que deixa uma junta de expansão de, no mínimo, 2 mm, de preferência, 5 mm.Para
instalações com piso radiante, deve deixar uma junta de expansão de no mínimo 5 mm.Nunca bloqueie
o pavimento. Caso existam objetos pesados/fixos no pavimento (ex., cozinha, ilha de cozinha, armários
embutidos, salamandras/lareiras pesadas), estes atuam como uma parede, devendo pois prever-se uma
expansão mínima.A instalação flutuante deve manter-se flutuante!Caso não seja possível, utilize o nosso
pavimento vinílico QUICK-STEP colado.

2-5 mm

4

“Click”

5

1

Encaixe! Levante ligeiramente a régua a instalar, colocando a sua mão por baixo a cerca de 25 cm da junta
da extremidade. Empurre a junta do lado curto cuidadosamente para baixo com o polegar, deslocando-o
do canto interior para o exterior até ouvir/sentir um clique de encaixe. Antes de continuar, verifique
sempre cada junta do lado curto (diferenças de altura e aberturas). Pode premir suavemente com o
polegar na parte superior de cada junta de extremidade estreita para garantir uma boa fixação.
Este é o método mais fácil de ajustar as réguas com o sistema de encaixe Uniclic® Multifit para Vinyl Flex.
Observação: Illume é Uniclic®-Uniclic®, por conseguinte, verifique cuidadosamente as informações de
instalação abaixo.

In the following text vinyl floor(s) refer(s) to floors from the Quick-Step Vinyl flooring collections for click installation. The branded accessories refer to the specific
Quick-Step Vinyl accessories. The website refers to www.quick-step.com

QS_LVT_Installation_Instructions_VinylFlex.indd 1

14/04/2022 17:47:26

1. PREPARAÇÃO

2. INSTALAÇÃO

3. ACABAMENTO

4. MANUTENÇÃO

Para obter um bom resultado, aconselhamos todas as partes a seguirem com
atenção todas as instruções fornecidas.
Certifique-se de que o utilizador do pavimento tem uma cópia deste documento.
Os regulamentos nacionais em matéria de aplicação de pavimentos devem ser sempre respeitados.
Comfort

18-30°C

Quick-Step
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1. PREPARAÇÃO

1
Armazene e transporte sempre cuidadosamente os pavimentos vinílicos Quick-Step para evitar deformações. Armazene e transporte
as caixas numa superfície plana e em pilhas regulares. Nunca armazene as caixas na vertical nem em divisões húmidas, poeirentas ou
em locais com temperaturas extremas. Antes da instalação, os pavimentos vinílicos Quick-Step devem ser aclimatizados na divisão de
instalação a uma temperatura entre 18-30°C durante um período mínimo de 48 horas. A temperatura ambiente e do pavimento deve ser
mantida igual, antes, durante e pelo menos 24 horas após estar concluída a instalação. A instalação deve ser efetuada entre 18-30°C.

2
Os pavimentos Quick-Step Vinyl podem ser adquiridos em vários formatos, decorações e qualidades. Antes de iniciar a instalação,
certifique-se de que recebeu o pavimento correto que encomendou. É sempre aconselhável guardar as etiquetas definitivas juntamente
com o comprovativo de compra.

3
O Quick-Step Vinyl foi concebido para instalação em interiores aquecidos (> 5°C), de preferência à temperatura ambiente. O QuickStep Vinyl não pode ser instalado em solários, alpendres sazonais, caravanas de campismo, barcos ou em qualquer outra aplicação
sem aquecimento. Recomendamos vivamente a utilização de underlays Quick-Step Vinyl especiais.Caso preveja que a temperatura do
pavimento possa exceder os 45°C devido à luz direta do sol, é obrigatório utilizar o underlay Heat num subpavimento nivelado ou efetuar
a instalação sem underlay num subpavimento nivelado. Caso tenha dúvidas acerca da temperatura do seu pavimento, contacte o seu
revendedor ou o departamento técnico da Quick-Step.

4
Nunca bloqueie o pavimento. Caso existam objetos pesados/fixos no pavimento (ex., cozinha, ilha de cozinha, armários embutidos,
salamandras/lareiras pesadas, acumuladores elétricos, caixilharias de portas, escadas e outros), atuam como uma parede.
* Os objetos pesados devem ser instalados primeiro e não colocados sobre o pavimento Quick-Step Vinyl Flex.
* Para objetos pesados com calor radiante, é recomendável instalar primeiro a salamandra/acumulador sobre uma placa de proteção e, de
seguida, assentar o Quick-Step Vinyl Flex em torno da placa, respeitando as juntas de expansão.
O pavimento Quick-Step Vinyl Flex deve poder movimentar-se em torno de objetos pesados para evitar abrir juntas e separar réguas. Deve
respeitar as juntas de expansão em torno de todos os objetos pesados/fixos. Uma instalação flutuante deve manter-se SEMPRE flutuante!
Caso não seja possível, utilize o nosso pavimento vinílico Quick-Step colado.

2
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≥ 1 mm
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<10% MC
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3 mm
2 m

0,5 mm

9b

20 cm

5
Se a caixilharia da porta for instalada após a instalação do pavimento, certifique-se de que deixa um folga vertical de, no mínimo, 1 mm
entre a base da caixilharia da porta e a superfície do pavimento.

6
O tipo de base, a sua qualidade e preparação têm uma grande influência no resultado da instalação final. Caso a base não seja adequada
para a instalação do Quick-Step Vinyl, devem ser tomadas as medidas necessárias. Contacte o distribuidor de Quick-Step Vinyl, que terá
todo o gosto em ajudá-lo. Tenha em atenção que, se a base for irregular, pode deixar marcas e criar folgas no pavimento vinílico QuickStep. A base deve ser estável e bem fixa. Além do mais, não pode ser macia, estar danificada ou solta.
• As seguintes coberturas de pavimento têm de ser removidas: carpete, feltro agulhado, vinil almofadado, pavimento flutuante.
• Não é necessário remover: ladrilhos de cerâmica, aminado colado e parquet envernizado colado, tábuas de madeira fixas, etc.
• Não é necessário remover, mas utilize folha de polietileno para impedir a migração: PVC colado, PVC rígido, VCT, linóleo colado e
parquet oleado colado.

7
É necessário um perfil de transição quando as temperaturas das divisões adjacentes variarem de forma diferente acima e abaixo da variação
de temperatura de 18 - 30°C. É possível cobrir uma junta de controlo do subpavimento com o pavimento Quick-Step Vinyl Flex. Verifique
os requisitos de nivelamento do subpavimento. As juntas de movimentação da construção devem ser transpostas para o pavimento QuickStep Vinyl Flex e deve ser utilizado um perfil.

8
Em caso de instalação num subpavimento de madeira, em primeiro lugar, retire qualquer cobertura existente no pavimento. Não devem
existir quaisquer sinais de bolor e/ou infestação de insetos. Se existir humidade no subpavimento de madeira ou se não existir uma barreira
adequada contra a humidade por baixo do subpavimento, esta deve ser retirada primeiro. A razão é que a madeira apodrece com o tempo,
porque a humidade fica bloqueada pelo novo pavimento e respetivo underlay. Certifique-se de que o subpavimento está nivelado e que
todas as partes soltas estão pregadas ou aparafusadas. Aplique uma painel de madeira de pavimento adequado ou aplique um composto
de nivelamento para obter uma preparação ideal do subpavimento. As placas de nivelamento devem ser fixadas com uma cola apropriada
ou com parafusos a cada 30 cm. A eventual caixa de ar por baixo do pavimento de régua deve ser suficientemente ventilada. Remova
todos os obstáculos e certifique-se de que existe ventilação suficiente (aberturas para ventilação com um mínimo de 4 cm² no total por m²
de pavimento). O teor de humidade da madeira não deve exceder os 10%.

9
Certifique-se de que o subpavimento está completamente plano. As juntas de cimento entre ladrilhos ou outras folgas com mais de 1 mm
de profundidade e 4 mm de largura devem ser niveladas. Para o pavimento Quick-Step Vinyl Flex Click: qualquer irregularidade com mais
de 0,5 mm num comprimento de 20 cm deve ser nivelada. O mesmo se aplica a irregularidades com mais de 3 mm num comprimento de
2 m. As saliências devem ser removidas através de lixamento ou raspagem. Se for necessário um composto de nivelamento adequado,
verifique se é necessário utilizar um primário ou vedante. Na maioria dos casos, a utilização de um underlay pode ajudar ao nivelamento do
subpavimento.

3
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10
Antes da instalação, os subpavimentos minerais, como o betão, devem estar bem secos. A instalação em subpavimento de cimento requer
< 2,5% CM (75% de HR). A instalação em subpavimento de anidrido requer < 0,5% CM (50% de HR). Se for utilizado piso radiante, o
subpavimento de cimento requer < 1,5% CM (60% de HR) e o subpavimento de anidrido requer CM < 0,3 CM (40% de HR). (consulte as
instruções do piso radiante) Meça, registe e guarde sempre os resultados do teor de humidade. Um novo pavimento de betonilha deve
secar, pelo menos, durante 1 semana por 1 cm de espessura até 4 cm. Espessuras superiores a 4 cm requerem o dobro do tempo de
secagem. Por exemplo, um subpavimento de betão de 6 cm deve secar durante, pelo menos, 8 semanas.

11
Nas diversas divisões com e sem piso radiante, e/ou com controladores de temperatura diferentes, o pavimento deve ser instalado com
um perfil em T relativamente às juntas de expansão com 5 mm, no mínimo, de cada lado. Aplicam-se instruções adicionais se existir piso
radiante ou arrefecimento do piso. Por razões de saúde e segurança e para evitar problemas com o pavimento Quick-Step, devem ser
respeitadas determinadas regras básicas importantes:
Piso radiante
– Em primeiro lugar, é muito importante garantir uma temperatura na superfície do pavimento de, no máximo, 27°C.
– Em caso de instalação flutuante, deve escolher-se um underlay adequado. A resistência térmica total (R) do seu pavimento vinílico
Quick-Step em combinação com o underlay não deve ser superior a 0,15 m²K/W
– Altere sempre a temperatura gradualmente no início e no fim do período de aquecimento.
– Finalmente, tente evitar a cumulação de calor por carpetes ou tapetes ou por espaço insuficiente entre os móveis e o pavimento.
– São permitidos alguns sistemas elétricos de piso radiante e à base de água. Consulte as instruções de instalação fornecidas em
separado sobre piso radiante e arrefecimento do pavimento
Arrefecimento do piso
– Para o arrefecimento do piso, é indicada uma resistência térmica de < 0,09 m²K/W. A resistência térmica do pavimento Quick-Step
Vinyl varia entre 0,02 m²K/W e 0,07 m²K/W (com underlay).
– Garanta um sistema de segurança adequado, incluindo sensores automáticos que detetam quando se atinge o ponto de condensação
(= início da condensação) sob ou na cobertura do pavimento e, em seguida, desligam o arrefecimento.
Para obter uma boa preparação, leia também as instruções de instalação fornecidas em separado sobre piso radiante e arrefecimento do
pavimento em www.Quick-Step.com

12
Certifique-se de que a base esteja seca, plana, estável, limpa e sem gorduras nem substâncias químicas. Caso necessário, raspe e limpe
as colas antigas existentes. Antes da instalação, remova cuidadosamente todos os resíduos (incluindo pregos), varra e aspire. Repare as
imperfeições de superfície principais e as fissuras maiores. Recomendase que remova todos os rodapés antigos e instale novos, após a
instalação do pavimento.

13
São necessárias as seguintes ferramentas: fita métrica, óculos de proteção, corda, luvas e um lápis. Nunca utilize um calço durante a
instalação do Quick-Step Vinyl Flex com Uniclic® Multifit. Para além das ferramentas mencionadas, recomendamos a utilização da faca
de corte côncava e da ferramenta de instalação Quick-Step Vinyl Flex. A última funciona como um 2 em 1: pé-de-cabra e esquadro de
carpinteiro. A utilização de acessórios de outras marcas que não Quick-Step Vinyl (por exemplo, um underlay errado) pode causar danos
no pavimento Quick-Step Vinyl. Nestes casos, é anulada a garantia fornecida pela Quick-Step. Por este motivo, aconselhamos a utilização
apenas de acessórios Quick-Step Vinyl, que foram especialmente concebidos e testados para a utilização com o seu pavimento vinílico.

14
Verifique todas os painéis antes e durante a instalação em condições de luz ótimas. Nunca devem ser utilizadas os painéis defeituosos.
Uma régua instalada é considerada como tendo sido aceite e não pode ser objeto de qualquer reclamação.

4
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5a

2-5 mm

5b

2. INSTALAÇÃO

1
Antes de iniciar, meça cuidadosamente o comprimento e a largura da divisão para obter uma panorâmica da disposição a fim de conseguir
uma disposição equilibrada do pavimento. Isto é muito importante ao instalar decorações em forma de mosaico normais. Isto também lhe
permite garantir que não terminará com uma última fila demasiado estreita. Se a última fila for inferior a 5 cm, a instalação será mais fácil e
melhor se reduzir a largura das réguas da primeira fila.

2
Durante a instalação, certifique-se de que mistura suficientemente os painéis, para que não fiquem demasiados painéis idênticos, mais
claros ou mais escuros juntos uns dos outros. Para obter o melhor efeito visual, é aconselhável instalar os painéis na direção da parede mais
comprida e/ou paralelamente à incidência da luz. Certifique-se de que as juntas de extremidade dos painéis nunca ficam alinhadas em 2
filas sucessivas; devem ficar desencontradas pelo menos em 30 cm. Para obter um aspeto natural e uma melhor resistência mecânica, não
recomendamos a instalação de réguas com um padrão, mas antes em formação aleatória.

3
Primeiro, instale o underlay, fila/fila ou divisão/divisão, caso seja necessário um. Com os painéis de encaixe Quick-Step Vinyl, pode
escolher por onde começar. Pense na forma mais simples de efetuar o assentamento do pavimento. É recomendável começar pelo canto
esquerdo da divisão e encaixar um underlay, caso seja necessário.
Recomendamos vivamente que utilize os underlays Quick-Step Vinyl especiais, que facilitam a instalação e possuem uma função de
nivelamento e de redução do ruído. Um underlay demasiado espesso ou demasiado macio (CS < 400kPa) ou demasiado pegajoso ou
fabricado com o material errado vai danificar o seu pavimento. Um underlay para pavimentos laminados/de madeira não é adequado para
pavimentos vinílicos de encaixe. Pode encontrar informações adicionais na embalagem do underlay ou junto do seu revendedor. Quando
instalar a próxima fila de underlay, é recomendável efetuar a ligação utilizando fita adesiva fina para evitar sobreposição e folgas.

4
Os pavimentos vinílicos Quick-Step podem ser facilmente cortados com o lado estampado voltado para cima utilizando uma faca côncava
especial para cortar vinil. Para cortar a régua de vinil, marque a linha e utilize a faca para fazer um corte firme na superfície. Depois, parta a
régua utilizando as duas mãos. Não necessita de cortar o vinil completamente.

5
Deve retirar o sistema de encaixe das réguas assentes contra as paredes. Comece com a primeira régua que será instalada no canto. Retire
o perfil de encaixe dos lados comprido e curto da régua, serrando-o. Para outras réguas da primeira fila (não no canto), retire o perfil
de encaixe do lado comprido, que ficará diretamente junto à parede. É necessário retirar o perfil de encaixe de qualquer lado de uma
régua que esteja diretamente junto a uma parede, para garantir a junta de expansão necessária.Certifique-se de que deixa uma junta de
expansão de, no mínimo, 2 mm, de preferência, 5 mm. Para facilitar o trabalho, pode utilizar um resto de pavimento Quick-Step Vinyl como
espaçador. Para instalações com piso radiante, deve deixar uma junta de expansão de no mínimo 5 mm.
Após a instalação de cada régua e antes de continuar com a régua seguinte, verifique cada junta lateral curta e comprida para se certificar
de que não existem diferenças de altura e aberturas. Para facilitar o início da instalação, monte as 3 primeiras filas afastadas da parede, para
poder sentar-se nas réguas durante a montagem. Em seguida, faça deslizar as primeiras 3 filas para a posição pretendida junto da parede
com espaçadores no lugar. Pegue numa corda fina e segure-a ao longo das réguas instaladas para verificar e ajustar a linearidade das
primeiras 3 filas. É recomendável efetuar verificações adicionais da linearidade, para confirmar a linearidade durante a instalação.
Lembre-se de utilizar os espaçadores para a junta de expansão de, no mínimo, 2 mm e, de preferência, 5 mm ao longo do perímetro.

5
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PARA RÉGUAS E LADRILHOS QUICK-STEP BALANCE + PULSE + AMBIENT COM UNICLIC® DO LADO COMPRIDO E MULTIFIT
(PENDENTE) DO LADO CURTO DOS PAINÉIS:

6
Rode o lado comprido do primeiro painel da segunda fila para o painel já instalado, num ângulo entre 20 a 30°. Desloque o painel a ser
instalado ligeiramente para cima e para baixo em simultâneo, exercendo alguma pressão para a frente. Os painéis encaixarão um no outro.

7
Em seguida, faça deslizar a terceira régua na horizontal. Levante ligeiramente a régua a instalar, colocando a sua mão por baixo a cerca de
25 cm da extremidade. Empurre a junta do lado mais estreito cuidadosamente para baixo com o polegar, deslocando-o do canto interior
para o exterior até ouvir e/ou sentir um clique de encaixe. Antes de continuar, verifique sempre cada junta do lado mais estreito (diferenças
de altura e aberturas). Pode premir suavemente com o polegar na parte superior de cada junta de extremidade estreita para garantir uma
boa fixação. Não utilize martelo nem maço, caso contrário pode danificar o sistema de encaixe. Este é o método mais fácil de assentar os
painéis de encaixe Multifit™ V. Continue a instalação assim, fila a fila, até ao fim da divisão. A forma mais simples consiste em sentar-se nas
réguas instaladas.
PARA QUICK-STEP ILLUME: UNICLIC® NO LADO COMPRIDO E UNICLIC® NO LADO CURTO DA RÉGUA, PARA QUE A INSTALAÇÃO
SEJA ALGO DIFERENTE:

8
O Uniclic® pode ser instalado de duas formas diferentes. O método preferido é o método A (ângulo-ângulo): Primeiro, rode o lado curto da
régua a ser instalada para o lado curto da régua já instalada, através do princípio de ângulo. Em seguida, eleve a régua recém-instalada a
um ângulo de 20°-30°. Isto também elevará as réguas instaladas anteriormente na mesma fila, porque os seus lados curtos já estão unidos.
Agora, coloque AMBAS as mãos perto da junta, conforme ilustrado na figura, e puxe o lado comprido da régua na sua direção. Os painéis
encaixarão um no outro. Pode introduzir a ponta na ranhura ou a ranhura na ponta. O método de ponta na ranhura é a forma mais comum e
simples.

9
Se o método A não for possível (em locais de difícil acesso, por exemplo), pode utilizar o método B (batida): com o Uniclic® também
pode juntar os painéis, batendo nas réguas para as encaixar e eliminando a necessidade de as elevar. Este método requer a utilização do
calço Uniclic® especial. As réguas não devem ser unidas com uma única batida. Para evitar danificar os painéis, deve encaixá-los batendo
gradualmente. Pode inclinar o lado curto ou comprido da régua primeiro e, de seguida, bater para unir o outro lado.

10
Em locais onde é muito difícil instalar as réguas Unilic® com o calço (por exemplo, contra a parede), pode encaixá-las utilizando o
pé de cabra e um martelo.

6
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Continue a instalação assim, fila a fila, até ao fim da divisão. A forma mais simples consiste em sentar-se nas réguas já instaladas.

12
Nunca bloqueie o pavimento. Caso existam objetos pesados/fixos no pavimento (ex., cozinha, ilha de cozinha, armários embutidos,
salamandras/lareiras pesadas, acumuladores elétricos e outros), estes atuam como uma parede, devendo pois prever-se uma expansão
mínima. Uma instalação flutuante deve manter-se SEMPRE flutuante! Caso não seja possível, utilize o nosso pavimento vinílico Quick-Step
colado.

7
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3. ACABAMENTO

1
Retire os espaçadores.Inspecione a superfície final do pavimento instalado.Instale os rodapés contra a parede. Nunca fixe o rodapé no
pavimento. Este método permite que o pavimento se expanda e contraia sob o rodapé. Normalmente, recomendamos que não preencha
as juntas de expansão com silicone ou outro kit. MAS apenas em locais pequenos com um teor de humidade elevado, como casas de
banho, e onde a superfície do pavimento é < 10 m², pode preencher as juntas de expansão com Quick-Step Vinyl Hydrokit. Se preencher
essas juntas de expansão, estas devem ter no mínimo 5 mm E é obrigado a utilizar um perfil em T para separar essa divisão das outras.

2
Quando o novo pavimento alcançar um limiar ou vão de porta, recomendamos que recorte o caixilho ou molduras da porta. Para garantir
um corte correto, volte a régua ao contrário com o underlay por baixo, e coloque-a no chão até à caixilharia da porta. Isto permite efetuar o
corte à altura correta. De seguida, coloque uma multiferramenta ou um serrote de mão contra a régua e corte pelo caixilho da porta. Retire
a parte cortada peça e aspire os resíduos.Instale a régua no lado comprido, mantendo o lado curto próximo da moldura recortada. Em
seguida, faça deslizar a régua por baixo do corte em direção à régua já instalada para fechar a junta da extremidade curta. Utilize o pé de
cabra ou o calço Quick-Step para assegurar a fixação absoluta das juntas longas e curtas.Quando serrar os painéis, certifique-se de que a
junta de expansão sob a porta é respeitada.

3
Caso seja difícil inclinar as réguas (por ex., por baixo dos radiadores), utilize a ferramenta de instalação Quick-Step Vinyl para unir os painéis
horizontalmente.

4
Nas filas onde exista uma canalização, certifique-se de que o tubo fica exatamente alinhado com o lado curto dos dois painéis. Utilize uma
broca com o mesmo diâmetro do tubo mais 10 mm. Encaixe os painéis do lado curto e adicione uma terceira régua do lado comprido para
maior estabilidade. Faça um furo central na junta entre os dois painéi. Agora já pode instalar os painéis.

5
No caso de existir um tubo duplo, faça um furo em cada um dos pontos marcados, que seja equivalente ao diâmetro dos tubos mais
10 mm. Caso se encontre localizado no lado comprido da régua, faça um corte com ângulo de 45 graus a partir de cada furo até à
extremidade da régua.

6
De seguida, utilize uma cola adequada ao longo das extremidades cortadas da peça que cortou e cole a peça na posição pretendida.
Certifique-se de que não fica cola entre a peça cortada e o subpavimento. Para um acabamento perfeito em torno dos tubos, utilize as
rosetas Quick-Step (assentamento flutuante).
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1. PREPARAÇÃO

2. INSTALAÇÃO

3. ACABAMENTO

4. MANUTENÇÃO

>5°C

1

2

3

4

5

4. MANUTENÇÃO

1
Pode andar em cima do seu novo pavimento Quick-Step Vinyl logo após a instalação. Para a manutenção, recomendamos uma esfregona
ou aspirador Quick-Step. Certifique-se de que o aspirador está equipado com rodas macias e uma escova especial para evitar riscar o
pavimento. É proibido utilizar um aspirador a vapor.

2
O seu pavimento de vinil pode ser limpo com uma esfregona húmida ou molhada. O Quick-Step Vinyl é um produto de manutenção
especificamente desenvolvido para manter o seu novo pavimento de vinil nas melhores condições. Nunca utilize detergentes de sabão
natural, pois deixam uma película pegajosa na superfície que fará com que o pó e a sujidade fiquem colados, dificultando assim a sua
remoção. O mesmo se aplica aos detergentes com partículas de raspagem, pois podem deixar a superfície mate. É sempre importante
não utilizar detergente de limpeza em excesso para evitar acumulação de detergente seco que possa dificultar a remoção sem utilizar um
decapante de vinil. Para obter mais informações sobre como limpar e fazer a manutenção do seu pavimento, visite www.Quick-Step.com.
Para obter instruções específicas de limpeza em aplicações ou projetos comerciais, pode contactar o seu revendedor ou o departamento
técnico da Quick-Step. Remova imediatamente os líquidos derramados no pavimento.

3
Proteja os pés do mobiliário e das cadeiras. Utilize cadeiras tipo W (em escritório) e bancos com rodas suaves que sejam adequadas para
pavimento em vinil e/ou utilize um tapete para secretária adequado.

4
Nunca arraste itens pesados de mobiliário através do pavimento, eleve-os em alternativa. Certifique-se de que os pés do mobiliário têm
superfície larga e são fornecidos com protetores de pavimento que não deixem marcas. Quanto mais altos e/ou largos forem os pés do
mobiliário, maior será a repartição do peso pelo pavimento e menos hipóteses existirão de o pavimento ficar danificado. Coloque tapetes
sem base de borracha em todas as entradas exteriores para evitar que entre pó, areia e terra para o pavimento. Tudo isto reduzirá os danos,
os requisitos de manutenção e prolongará a vida do seu pavimento. Tenha em atenção que o contacto prolongado com alguns tipos de
borracha pode provocar uma mancha permanente no seu pavimento. Não permita que cigarros, fósforos ou outros itens muito quentes
entrem em contacto com o pavimento, pois isso pode provocar danos permanentes.

5
Certifique-se de que as condições de temperatura interior são sempre > 5°C e, de preferência, entre 18 e 30°C. É também importante
manter a base na variação de temperatura referida anteriormente.
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