
n 1 - PAVIMENTOS DE BASE
Os pavimentos de base a seguir indicados podem ser utilizados para a instalação por aplicação semifolgada:
• Rebocos montados
• Rebocos ou placas em isolamento
• Pavimentos em betão em níveis superiores
Estes pavimentos de base não podem correr qualquer risco de humidade no momento da instalação e ao longo da vida útil.
Este tipo de instalação é recomendado para utilização em níveis superiores, pavimentos aquecidos e pavimentos desportivos compactos antigos que
ainda estão corretamente colados.
Para os pavimentos de base restantes, contacte-nos. 

n 2 - MATERIAIS
Podem ocorrer ligeiras diferenças (nas tolerâncias) de largura dos rolos.
Materiais compatíveis: Taraflex™ Multi-Use 6.2, Taraflex™ Sport M Evolution, Taraflex™ Sport M Performance.

n 3 - DESENROLAR O MATERIAL (24 horas antes da fixação)
• A temperatura ambiente mínima e do pavimento de base tem de estar de acordo com a regulamentação local.
• Traceje 2 linhas de marcação no pavimento de base que representem o eixo transversal e longitudinal do recinto, dados pelos pontos de ancoragem.
• Desenrole e aplique os rolos 24 horas antes, numerando os comprimentos e mantendo-os em ordem, deixando 1 cm entre si. 
  Os comprimentos serão aplicados a partir do eixo transversal ao longo do eixo longitudinal, de acordo com o plano do pavimento para 
esquemas bicolores.
 CUIDADO: os comprimentos deverão ser desenrolados, começando a partir do centro do recinto desportivo.
• A parte do material mais próxima do núcleo tem de ser colocada ao longo das paredes ou no exterior da área de jogo.

n 4 - POSICIONAMENTO DO PAVIMENTO (imediatamente antes da fixação)
Posicione os comprimentos próximo do eixo longitudinal, deixando 1 mm entre cada comprimento.
Exemplo:

n 5 - ADERÊNCIA SOB AS EXTREMIDADES, NA PERIFERIA E EM FRENTE ÀS ÁREAS DE ACESSO OU ÁREAS DE
ARMAZENAMENTO E A MEIO DOS COMPRIMENTOS DOS ROLOS

• É efetuada 24 horas após se terem desenrolado e aplicado os rolos.
• Dobre para trás os comprimentos a meio e traceje uma linha a lápis ou uma linha de marcação ao longo da extremidade e a meio dos rolos, de modo
a definir uma área de colagem de 10 cm a 15 cm em qualquer lado da linha.

• Aplique a cola acrílica ou a fita adesiva 10 cm a 15 cm em qualquer lado da linha de marcação; 
  - Para a cola acrílica, 300 g/m2 a 350 g/m2 ou 3,06 m2 - 4,53 m2 por litro.
  Aplique-a com uma espátula A2 de regulamentação TKB ou um entalhe de 1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm. 
  - Para a fita adesiva, aplique 150 g/m2 a 200 g/m2 ou 4,53 m2 a 6 m2 por litro com um rolo de pelo médio.
• NOTA: Para atingir esta cobertura, é necessário trocar a espátula ou o rolo regularmente.

MÉTODO DE INSTALAÇÃO DO
SISTEMA ECO-FIT™ FLUTUANTE LIVRE



• Siga rigorosamente as instruções do fabricante da cola.

Aplicação de cola acrílica ou de fita adesiva

Exemplo de um campo de andebol

Recomendações para colagem:

Respeite o tempo de espera (tempo de abertura) que depende da temperatura, humidade ambiente, porosidade do pavimento de base e da cobertura
da cola.

Limpe as manchas de cola (ainda fresca) e as ferramentas com água ou com outro detergente recomendado pelo fabricante da cola.

NOTA: NÃO APLIQUE COLA EM REDOR DAS FOLGAS RESERVADAS.

           Tipo de cola                        Fabricante                             Cola                               Cobertura                       Ferramenta
           Fita adesiva                         EUROCOL                 542 EUROFIX TACK +              150 g/m2/200 g/m2                 Espátula A4, 
                                                           BOSTIK                            ADESITEC                                                                  regulamentação TKB
            Cola acrílica                              TODOS                   Com 0,5 % de solvente             250 g/m2/300 g/m2                 Espátula A2, 
                                                                                                                                                                                  regulamentação TKB

Sob todas as extremidades com aprox. 20 cm
de largura e sob o eixo transversal.

Em todas as alterações de cor ou alteração de eixo de instalação,
em pontos de acesso ou acesso a áreas

de armazenamento, na periferia.

Área de
armazenamento

Acesso

Na área de armazenamento, 
é necessária uma colagem 

integral

Para outras colas, contacte o fabricante da cola.



5.1 - Aplicação dos comprimentos
• Para fixar, dobre para trás os comprimentos a meio.
Comece a aplicar com as metades do comprimento no centro do
recinto, localizadas em cada lado da primeira linha tracejada.
• Dobre para trás as segundas metades e proceda da mesma forma e,
em seguida, aplique os seguintes comprimentos, deixando 1 mm entre
cada comprimento e continue da mesma forma até terminar 
nas paredes.

5.2 - Cilindramento
O cilindramento é obrigatório e necessário para proporcionar 
a passagem correta da cola acrílica. 
O cilindramento é realizado em duas fases:
Remoção manual de bolhas durante a aplicação, utilizando uma cunha
de cortiça.
Cilindramento APENAS das áreas coladas utilizando um cilindro 
de 50 kg.
Não passe o cilindro pesado nas áreas não coladas, pois poderia
provocar deformações e/ou distorções na subcamada.

As uniões não necessitam de costuras por soldadura a quente
nem a frio.

5.3 - Soldadura a quente (12 horas após)
Este tipo de instalação requer uma soldadura a quente realizada
nas melhores condições possíveis, de modo a conseguir as
qualidades de soldadura ideais. 

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

     É realizada utilizando um ranhurador elétrico equipado com uma
fresa de 3,3 mm a 3,5 mm.

     É necessário ranhurar através da espessura da camada de desgaste
até ao forro de espuma.

     5.3.2 - Soldadura com carrinho automático  
     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 de várias saídas concebido para 
este efeito.

     Referências de bocal:   ROMUS: 95254
                                    JANSER: 225 860 040
                                    LEISTER: 105 407

    

5.3.3 - 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

5.3.4 - Acabamento   
Existem acessórios que proporcionam um acabamento excelente em
redor das folgas reservadas:  
     • Lâmina circular equipada com uma lâmina circular central 
     (Ref. 262 262 500 - Janser)

Ranhurador Camada compacta
em PVC

Forro de espuma

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 ao sistema flutuante livre, recomendamos 
a instalação de placas em alumínio sob as cargas pesadas
estáticas e dinâmicas

RanhuradorSecção transversal de lâmina
de um ranhurador


