
n 1 - MATERIAIS
Podem existir diferenças de largura (tolerâncias) entre os rolos.
• 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.
Ao fixar pavimentos em Isolsport, a preparação dos pavimentos de
base para torná-los UNIFORMES, LISOS e EM BOAS CONDIÇÕES
continua a ser necessária. 

n 2 - DESENROLAR E COLOCAR NA HORIZONTAL 
A MEMBRANA IMPERMEÁVEL (LARGURA DE 2 m) 
E O MATERIAL (LARGURA DE 1,5 m)
• A temperatura ambiente tem de ser superior a 12 °C.
• Traceje o eixo longitudinal e a linha da guia de início a 17 cm.
Desenrole a membrana impermeável (ISOLSPORT) na direção
longitudinal do recinto desportivo, de uma extremidade à outra com 
o lado preto e branco virado para baixo para o pavimento de base,
começando a 0,17 m a partir do eixo longitudinal e em simultâneo
com o material, deixando uma folga de 1 cm entre cada rolo. 
A extremidade do pavimento mais próxima do tubo de cartão deverá
ser encostada contra a parede.

n 3 - POSICIONAMENTO DO PAVIMENTO
No dia seguinte, os comprimentos aplicados serão unidos topo a topo
ao eixo, deixando uma sobreposição de 1 mm entre cada comprimento
antes da fixação.

Assim que o pavimento esteja em posição, a Isolsport será fixada (em
faixas de 20 cm) em redor da periferia e a toda a largura das entradas
e acessos do recinto desportivo com uma cola de poliuretano.
*Atualmente, recomendamos uma única cola: G 20 ou G 21 da MAPEI.

n 4 - ADERÊNCIA

4.1 - ADERÊNCIA ACRÍLICA (COLA COMPACTA/COMPACTA)
Utilize uma cola acrílica compacta/compacta para instalar o pavimento
num pavimento de base de acordo com os regulamentos atuais e com
a disponibilidade de uma barreira impermeável (Polyane®).

     4.1.1 - Fixação 
     Esta operação é realizada 24 horas depois do posicionamento 

dos comprimentos. 
     A aplicação pode ser efetuada utilizando colas acrílicas

emulsificantes aplicadas com uma espátula dentada fina A4 de
regulamentação TKB ou um entalhe em “U” de 0,8 mm x 1,6 mm 
x 0,8 mm.

     A uma taxa de cobertura de 150 g/m2 a 200 g/m2 ou 4,53 m2

a 6 m2 por litro.
     Após a cobertura da cola, utilize um rolo de pintura curto de lã

para espalhar a cola.
    A quantidade aplicada depende da densidade da cola.

Para garantir o tempo de espera correto para a
aderência e para eliminar todos os vestígios de água,
os fios de cola que se podem formar durante a
aplicação têm de ser desfeitos com a passagem de

um rolo de lã na superfície. Este processo também remove
quaisquer partículas de água que possam enfraquecer a cola.
É essencial que o tempo de espera seja respeitado.
A temperatura ambiente e a humidade do local influenciam
bastante o tempo de espera da cola.
Para acelerar o tempo de espera, recomendamos que ventile 
o local com quaisquer meios de que disponha, por exemplo,
secadores, ventiladores, etc.

Recomendações para uma boa aderência:
Com o tipo de cola utilizado para fixar material impermeável a material
impermeável, é absolutamente essencial que seja respeitado o tempo
de abertura da película de cola. Se o tempo de espera for insuficiente,
irão formar-se bolhas no pavimento.

     4.1.2 - Aplicação dos comprimentos
     Para a fixação, dobre para trás os comprimentos ao meio (consulte

o diagrama).
     Comece pelas metades das faixas no centro do recinto desportivo,

localizadas em cada lado da primeira linha exterior de marcação.
     Dobre para trás as segundas metades e proceda da mesma forma;

em seguida, aplique os seguintes comprimentos de uma
extremidade à outra
sem deixar folgas e
continue da mesma
forma até terminar
nas paredes.
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4.2 - FIXAÇÃO COM POLIURETANO

Pode ser utilizada uma cola de poliuretano BICOMPONENTE para
instalar o pavimento num pavimento de base sem uma membrana
impermeável.

       4.2.1 - Fixação 
        Esta operação é realizada 24 horas depois da aplicação dos

comprimentos. 
        A aplicação pode ser realizada com uma cola de POLIURETANO

BICOMPONENTE* aplicada utilizando uma espátula tipo A5 de
regulamentação TKB.

        *Atualmente, recomendamos uma única cola: G20 da MAPEI.
        NOTA: A quantidade aplicada depende da densidade da cola.

Recomendação para uma boa aderência:
A cola tem de ser aplicada com relativa rapidez, pois o tempo de
atuação dentro do recipiente é muito curto. Recomendamos que
prepare pequenas quantidades de cada vez (para uma superfície 
de 20 m2, no máximo).

       4.2.2 - Aplicação dos comprimentos
        Quando aplicar a cola, dobre os comprimentos para trás ao meio.
        Comece pelas metades das faixas do meio no centro do recinto

desportivo, localizadas em cada lado da primeira linha exterior
de marcação.

        Dobre para trás as segundas metades e proceda da mesma
forma; em seguida, aplique os seguintes comprimentos de uma
extremidade à outra sem deixar folgas e continue da mesma
forma até terminar nas paredes.

        A aplicação dos comprimentos será imediatamente efetuada após
cilindrar as linhas de cola e os comprimentos devem ser alisados
manualmente, acompanhando o progresso do trabalho.

        As colas de poliuretano não têm tempo de espera e não
conseguem suportar taxas de humidade elevadas.

n 5 - CILINDRAMENTO

5.1 - PARA ADERÊNCIA ACRÍLICA

Esta operação é efetuada em duas fases:
• Cilindramento manual durante a aplicação dos comprimentos.
• Cilindramento com um cilindro para pavimentos várias vezes após 
a fixação dos comprimentos, começando a partir do eixo transversal.
Deve aguardar pelo menos 1 hora após a aplicação.

5.2 - PARA ADERÊNCIA DE POLIURETANO

É efetuada em três fases:
• Cilindramento manual com uma prensa de cortiça; é necessário
utilizar placas de distribuição de peso (fig. 1) quando se movimentar
pelo pavimento.
• Cilindramento com um cilindro para pavimentos (fig. 2) após espera
de uma hora, utilizando placas de distribuição de peso para se
movimentar pelo pavimento.
• Cilindramento final uma hora mais tarde.

Caso apareçam bolhas, é necessário removê-las antes de a cola secar.
Qualquer movimento no pavimento antes de a cola ter secado tem de
ser efetuado através das placas de distribuição de peso.

n 6 - SOLDADURA A QUENTE

6.1 - Ranhurar   
Esta operação implica a abertura da união, o seu nivelamento 
e a posterior remoção de cola excedente que pode enfraquecer 
a soldadura.

Existem duas formas de ranhurar:
      • ranhurar manualmente com uma ferramenta adequada 

(triângulo, régua).
      ranhurar mecanicamente com um ranhurador elétrico equipado

com uma lâmina trapezoidal.
      É necessário ranhurar através da espessura da camada 

de desgaste.

6.2 - Soldadura automática 
Este procedimento é realizado utilizando um carrinho de soldadura
tipo UNIFLOOR da LEISTER, com uma pistola de soldadura de ar
quente eletrónica e um bocal estreito de várias saídas concebido para
este efeito.

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

*Atualmente, recomendamos o bocal estreito 
Ref.: JANSER 225 860 300 
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6.3 - 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

6.4 - Acabamento
Existem acessórios que proporcionam um acabamento excelente 
em redor das folgas reservadas:
• Lâmina circular equipada com uma lâmina circular central

IMPORTANTE: Caso necessite de informações acerca do material, a GERFLOR está disponível para prestar aconselhamento.

IMPORTANTE: prazos de colocação em serviço: 
   • Para tráfego normal de pessoas, a colocação em serviço ocorre pelo menos 24 horas após a conclusão dos trabalhos.
   • Para a implementação de equipamento de desporto e tráfego de cargas sobre rodas, aguarde 72 horas.
   • Devido à espessura da subcamada de espuma, têm de ser instaladas placas de distribuição de peso sob cargas pesadas

estáticas e dinâmicas.


