
INSTALAÇÃO DO DRY-TEX™ DIRETAMENTE
COLADO A PAVIMENTOS DE BASE EM BETÃO

ATRAVÉS DO SISTEMA DRY-TEX™

Não instale quaisquer PAVIMENTOS DESPORTIVOS TARAFLEX®

da Gerflor, a não ser que tenha a certeza de que as condições do 
local são aceitáveis e de que as áreas em que trabalha não incluem
outras finalidades.
Se tiver alguma dúvida acerca das condições do local, consulte a
adequação ao país de utilização ou, para quaisquer outras questões,
contacte o Serviço de Assistência Técnica da Gerflor antes de iniciar 
a instalação.

n 1 - TIPOS DE PAVIMENTO DE BASE ACEITÁVEIS

O Sistema Dry-Tex™ (Sport M Plus Dry-Tex™ colado com Gerpur)
permite a instalação em placa de betão. A humidade aceite pela
Gerflor na placa é superior a 7 % a 4 cm com o Controlo de
humidade em carboneto ou superior a 8 libras/1000 pés
quadrados/24 h com a ASTM F1869 ou superior a 92 % de HR
com a BS 8203 (ASTM F2170), desde que não exista água
visível no pavimento de base.

Os pavimentos de base autorizados para instalação colada são:
   • Pavimento flutuante com acabamento de talocha mecânica
   • Reboco de areia e cimento

n 2 - MATERIAIS

Podem existir diferenças de largura (tolerâncias) entre os rolos.
Taraflex® Sport M Plus DTx.

Cola reativa monocomponente Gerpur da Gerflor.

Aconselhamos que verifique se existem defeitos no material antes da
instalação.
Se existirem defeitos visíveis, deverá informar a GERFLOR antes de
utilizar o material.

n 3 - PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO DE BASE

• Deve começar por escarificar o pavimento de base, certificando-se 
de que remove toda a cola, tinta, gesso, etc.
• Trate os pontos altos e baixos
   Pontos altos: escarifique ou desbaste para obter os níveis corretos.
   Pontos baixos superiores a 6 mm: faça um corte de serra em
redor do perímetro do ponto baixo a uma profundidade de 6 mm.

   Aplique algum composto de nivelamento autoalisante exterior (tipo
ARDEX K 301 ou equivalente). Em seguida, lixe a área afetada
conforme necessário.

   Ponto baixo inferior a 6 mm: aplique líquido de resina epóxi na
área afetada conforme necessário.

• Lixe todo o pavimento base com um disco de granulação 60 para
eliminar qualquer contaminação residual, por exemplo, de cola, 
tinta, etc.
• NÃO trate quaisquer uniões induzidas por pressão serradas com
largura inferior a 4 mm.
• Aspire cuidadosamente o pavimento de base e as uniões.

n 4 - DESENROLAR O MATERIAL 
(24 HORAS ANTES DA COLAGEM)

• A temperatura mínima do material e do ginásio deverá ser superior 
a 12 °C e no máximo 30 °C.
• Traceje duas linhas de giz no pavimento de base para determinar 
o eixo transversal e longitudinal do recinto desportivo, certificando-se
de que estes ficam em esquadria com os postes das balizas/campo.
• Desenrole e coloque os rolos na horizontal 24 horas antes da
instalação; deve fazê-lo numerando os comprimentos, mantendo-os 
em ordem e deixando 1 cm entre cada rolo.
• Os rolos serão instalados a partir do eixo transversal ao longo do
eixo longitudinal; para as instalações bicolores, respeite o plano do
pavimento.
• Ao utilizar um cilindro para pavimentos, o material torna-se mais fácil
de instalar antes da colagem.

CUIDADO: os comprimentos deverão ser desenrolados, começando 
a partir do ponto central do recinto desportivo.
• O material mais próximo do tubo de cartão será colocado ao longo
das paredes.

Instalação do material (imediatamente antes da colagem)
Instale os rolos o mais próximo possível do eixo longitudinal, deixando
uma folga de 1 mm entre cada rolo.
Exemplo:

4.1 - Preparação da cola Gerflor GERPUR 
Antes da utilização, a cola deve ser mantida durante 24 horas 
à temperatura ambiente.

n 5 - PREPARAÇÃO DA COLA:

       • Abra o balde de cola.
       • Poderá aparecer uma película fina à superfície da cola após 

a abertura, mas não afeta a cola.
       • Remova esta película antes de misturar a cola.



5.2 - Colagem:
Peso do balde: 15 kg ou 19 kg
Cobertura média: 400 g/m2 a 450 g/m2, aplicada com um
entalhado tipo B1 (regulamentação TKB).
Validade do recipiente: 4 horas. Esta cola não endurece no balde
durante este período de tempo.
A cobertura da cola é de aproximadamente 35 m2 por balde para 
15 kg.
Utilize luvas de látex para aplicar esta cola.

n 6 - COLAGEM DOS ROLOS

• Dobre para trás metade dos comprimentos dos rolos ao longo 
do eixo longitudinal.
 Certifique-se de que não se criam vincos no rolo.
• Comece a espalhar a cola a partir do centro do recinto/divisão: 
cole 3 ou 4 meios-rolos de cada vez.

• Coloque novamente os comprimentos dos rolos na posição original
15 a 20 minutos depois de espalhar a cola.

• Deixe uma folga de 1 mm entre cada rolo.
• Repita este processo nas metades opostas.
• Se existirem marcas de empolamento, exerça pressão sobre as
mesmas com um objeto pesado, por exemplo, um saco de areia, 
saco de subcamada, etc. durante 12 horas.

• Evite movimentar objetos pesados no pavimento durante 12 horas
para deixar a cola repousar.

• Não armazene objetos pesados no pavimento durante o período 
de 12 horas, tais como rolos de material, baldes de cola, cilindro
para pavimentos…

n 7 - MANCHAS DE COLA

Se algum vestígio de cola passar para a superfície do material, limpe
as áreas afetadas com acetona antes da secagem. Depois de a cola
ter secado, a remoção só poderá ser mecânica.

n 8 - CILINDRAMENTO

É essencial aguardar 20 minutos antes de cilindrar a placa recém-
colada com um cilindro de pelo menos 50 kg em ambas as direções
Se for necessário deslocar-se sobre o pavimento antes de a cola ter
secado, utilize uma placa de contraplacado com 12 mm no mínimo
para distribuir a carga.
É necessário utilizá-la para movimentar o material.

n 9 - RANHURAR (DEPOIS DE TODOS OS MATERIAIS
ESTAREM MONTADOS)

Para soldar as placas corretamente, tem de:
Ranhurar as uniões com um ranhurador mecânico equipado com a
lâmina recomendada, consulte o diagrama abaixo.
É necessário ranhurar através da espessura da camada de desgaste
para expor o forro de espuma. Consulte o diagrama abaixo.
Esta operação implica a abertura da união, o seu nivelamento 
e a posterior remoção de cola excedente que pode enfraquecer 
a soldadura.

n 10 - SOLDADURA COM MÁQUINA DE SOLDAR
AUTOMÁTICA

Este procedimento tem de ser realizado utilizando um carrinho de
soldadura tipo UNIVERSAL ou UNIFLOOR da LEISTER, com uma pistola
de soldadura de ar quente eletrónica e um bocal (2 mm) estreito de
várias saídas concebido para este efeito.

Referência do bocal:         ROMUS: 95254
                                    JANSER: 225 860 040
                                    LEISTER: 105 407

5.1 - Talocha/espátula de colagem: 

Cole o pavimento de base com a cola GERPUR utilizando uma
espátula rígida ou uma talocha de espalhamento, equipadas
com uma lâmina tipo B1 (regulamentação TKB) intercambiável.

Tipo de entalhado duplo
Profundidade do entalhe: 2,1 mm
Largura do entalhe: 2,3 mm
Largura do dente: 2,7 mm

   Espátula ou talocha com lâmina intercambiável
                                FABRICANTE     Talocha de 18 cm/21 cm    LÂMINAS B1 
                                     
                                JANSER               262 331 000           262 314 000
                                                                       
                                         
                                    WOLF                    41 784                    13 370

   Talocha de espalhamento com lâmina intercambiável
                                FABRICANTE              Talocha              LÂMINAS B1

                                   JANSER               262 340 000           262 322 000
                                                                                                     

LÂMINA B1

Ranhurador ou fresa

Chanfrar Todas as camadas 
de PVC maciço

Forro de espuma

Perfil de uma serra circular



10.2 - Pontos de ancoragem
É essencial utilizar os acessórios indicados abaixo para garantir um acabamento perfeito em redor dos pontos de ancoragem. 
      • Lâmina circular equipada com um centrador em plexiglas.

IMPORTANTE: Caso necessite de informações acerca do equipamento, a GERFLOR está disponível para prestar
aconselhamento.
Tel: 44 (0)1926 622 618
Fax: 44 (0)1926 401 650

IMPORTANTE: prazos de colocação em serviço: 
   • Para tráfego normal de pessoas, a colocação em serviço ocorre pelo menos 24 horas após a instalação completa, incluindo as
linhas do jogo.
   • Para a implementação de objetos pesados, bancadas, equipamento desportivo e tráfego sobre rodas, deixe passar 72 horas
após a instalação.

10.1 - Aparagem do cordão de soldadura:
A aparagem tem de ser efetuada numa fase.
Recomendamos a utilização de uma ferramenta de aparagem apenas afiada no meio, como a Mozart:
A aparagem tem de ser realizada apenas com a niveladora.
Este método evita soldaduras côncavas e tem de ser realizado quando o cordão ficar frio.

   Disponível na Gerflor - Ref. 0561 0001
   Lâmina sobresselente - Ref. 0542 0001


