
n 1 - PAVIMENTOS DE BASE

A instalação com cola sobre uma subcamada de espuma Taraflex™
Sport M Comfort não exclui a necessidade de preparar o pavimento
de base para torná-lo PLANO, LISO e EM BOAS CONDIÇÕES: consulte
as secções em “recomendações de acordo com os pavimentos de base
e conselhos de identificação e preparação de pavimentos de base” no
guia de instalação do Dry-Tex™.
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)

n 2 - MATERIAIS DO PAVIMENTO

Podem existir ligeiras diferenças (tolerâncias) de largura de uma placa
para outra.
• Subcamada de espuma Sport M Comfort com 5 mm de espessura 
• Taraflex™ Sport Evolution
Antes de instalar os materiais do pavimento, inspecione-os
meticulosamente para detetar quaisquer defeitos visuais.
Caso exista um defeito visual, o empreiteiro da instalação é
responsável por informar a Gerflor antes de iniciar os trabalhos 
de aplicação.

n 3 - DESENROLAMENTO DA SUBCAMADA DE ESPUMA
SPORT M COMFORT COM 5 MM DE ESPESSURA 
PARA O SISTEMA TARAFLEX™ SPORT M COMFORT 
(66 m X 1,50 m)

TRABALHE COM luvas de nitrilo para evitar descargas
eletrostáticas.

3.1 - Condições de aplicação 

• A temperatura interior mínima tem de ser superior a 10 °C.
• A temperatura mínima do pavimento tem de ser 10 °C.
• A amplitude térmica para as colas é de +10 °C a +30 °C.
• Durante a instalação, a temperatura interior tem de ser pelo 
menos +10 °C e pelo menos 3 °C acima do ponto de condensação
(quando a humidade atmosférica começa a condensar-se no substrato).

3.2 - Desenrolamento da subcamada de espuma 
Sport M Comfort com 5 mm de espessura para o sistema
Taraflex™ Sport M Comfort (largura de 1,50 m)

Traceje o eixo longitudinal e transversal entre os pontos de ancoragem. 
Traceje uma linha paralela com um desvio de 75 cm em relação ao
eixo longitudinal.

Coloque a subcamada de espuma virada para esta linha e desenrole-a
longitudinalmente de uma extremidade à outra. As placas serão
posicionadas a começar pelo eixo transversal e desenroladas ao longo
do eixo longitudinal. 

n 4 - COLAGEM AO LONGO DAS EXTREMIDADES 
EM REDOR E EM FRENTE A ÁREAS DE ACESSO 
E ARMAZENAMENTO 

COLA ACRÍLICA
• Dobre para trás as placas a meio e desenhe ou traceje uma linha ao
longo das extremidades das mesmas, como guia para aplicar uma faixa
de cola de 10 cm a 15 cm em ambos os lados da linha.

Aplique a cola ou a fita adesiva numa faixa de 10 cm a 15 cm de
largura em ambos os lados da linha de giz ou lápis.

No caso das
uniões topo 
a topo, 
é necessário
utilizar cola.  

TARAFLEX™ SPORT M COMFORT
INSTALAÇÃO COM COLA EM PAVIMENTOS 

DE BASE SECOS E HÚMIDOS

Placas de subcamada

Aplicação da subcamada longitudinalmente em relação ao recinto.
Desloque as placas 0,75 m em relação ao eixo longitudinal.



n 4.1 - Cola acrílica 

• A cola ou a fita adesiva permanente são aplicadas espalhando uma
única vez.
• Aplique com uma talocha fina dentada A2 de regulamentação TKB
ou um entalhe de 1,6 mm x 1,6 mm x 1,6 mm. A taxa de cobertura 
é espalhada a 300 g/m2 a 350 g/m2, 3,06 m2 a 4,53 m2 por litro.
• Manter esta taxa de cobertura implica trocar a talocha ou o rolo de
forma regular.
• Siga rigorosamente as instruções do fornecedor de cola.

Recomendações para a colagem
Respeite com rigor o tempo de aderência, que depende da
temperatura, da humidade relativa, da porosidade do substrato e 
da cobertura.
NOTA: Verifique regularmente se a talocha ou o rolo estão danificados
e troque com a frequência necessária, de modo a manter a cobertura
da cola dentro dos valores recomendados.
Limpe as marcas de cola (frescas) e as ferramentas com água ou com
um diluente recomendado pelo fabricante.

NOTA: NÃO APLIQUE COLA EM REDOR DAS ABERTURAS.

n 5 - CILINDRAMENTO DA SUBCAMADA
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.

n 6 - DESENROLAMENTO DO MATERIAL DO PAVIMENTO
DESPORTIVO TARAFLEX™ SPORT M EVOLUTION 

n 6.1 - Condições de aplicação 
A temperatura interior mínima tem de ser superior a 10 °C.

n 6.2 - Desenrolamento do Taraflex™ Sport M Evolution
• Para transportar os rolos do Taraflex™ Sport, utilize um carrinho equipado
com rodas pneumáticas.
  Não deixe os rolos em posição vertical estática sobre a espuma.
• Traceje o eixo longitudinal na subcamada de espuma conforme
ilustrado abaixo.
• Desenrole o material do pavimento desportivo ao longo do eixo
longitudinal 
• Deixe 1 cm entre cada rolo.
• A extremidade do material próxima do núcleo do tubo de cartão tem
de ser colocada ao longo das paredes

n 6-3- Aplicação do material do pavimento   
No dia seguinte, as placas desenroladas do material Taraflex™ Sport
M Evolution podem ser aplicadas ao longo do eixo, deixando 1 mm
entre as placas antes de colar.

n 7 - COLAGEM - Colagem acrílica (Compacta/Compacta)
Utilize uma cola acrílica compacta/compacta para revestimentos
compactos/compactos.

n 7.1 - Aplicação de cola   
A cola é aplicada 24 horas após o posicionamento das placas. A cola
de emulsão acrílica é aplicada espalhando uma única vez com uma
talocha 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

4,53 m2 a 6,0 m2 por litro.
Após o revestimento da cola, utilize um rolo de pintura curto de lã  

A taxa de cobertura depende da densidade da cola.

Para garantir o tempo de aderência correto 
e eliminar água, é absolutamente necessário aplanar
os sulcos de cola durante a aplicação, utilizando um
rolo de lã médio. Esta operação elimina a água que

pode voltar a dispersar a cola. É crucial esperar que a cola adira
totalmente. A temperatura ambiente e a humidade relativa
podem ter um efeito significativo no tempo de aderência. 
Para acelerar o tempo de aderência, recomendamos que ventile 
o recinto utilizando meios adequados (ventilador, ventoinha).

Recomendações para a colagem:
Uma vez que a cola foi concebida para colar materiais
impermeáveis/impermeáveis, é fundamental aguardar que a película 
de cola adira totalmente. Se o tempo de aderência for insuficiente,
formar-se-ão distorções.

1,65 mm

Talocha tipo A2

Profundidade
Espaçamento
Largura

Uniões
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n 7.2 - Aplicação das placas   
Dobre para trás as placas a meio para aplicar cola. Comece a aplicação
com as meias placas centrais em ambos os lados do eixo longitudinal.
Dobre para trás as segundas metades e proceda da mesma forma,
aplicando em seguida as placas vizinhas de uma extremidade à outra,
deixando uma folga de 1 mm + ou – 0,5 mm até alcançar as paredes.

n 8 - CILINDRAMENTO DO MATERIAL
O cilindramento é obrigatório e é realizado em duas fases:
• Remoção manual de bolhas enquanto as placas são aplicadas.
• Cilindramento de toda a superfície várias vezes com um cilindro, 
no mínimo 1 hora após a colagem, de dentro para fora num eixo
transversal.

n 9 - SOLDADURA A QUENTE (12 HORAS DEPOIS)

n 9.1 - Fresagem/Ranhurar
A fresagem permite uniões abertas e regulares, removendo quaisquer
vestígios de cola prejudiciais à qualidade da soldadura.
Podem ser utilizados dois métodos de fresagem:
• manualmente, com uma ferramenta adequada (triângulo, régua).
• mecanicamente, utilizando uma fresa elétrica equipada com um
escareador de 3,3 mm a 3,5 mm.
Frese toda a espessura da camada de desgaste, mas não penetre até 
à espuma.

n 9.2 - Máquina de soldadura automática  
Utilize uma máquina tipo UNIVERSAL ou UNIFLOOR da LEISTER com
uma pistola de ar quente de temperatura variável e um bocal de várias
saídas especialmente concebido para esse fim. 

Referência do bocal:         ROMUS: 95254
                                    JANSER: 225 860 300
                                    LEISTER: 105 407

n 9.3 - 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

n 10 - ACABAMENTO
Estão disponíveis acessórios que lhe permitem aparar com qualidade
em redor das aberturas: 
•  Para evitar diferenças de nível, o composto do material do pavimento
desportivo com forro de espuma/Taraflex™ será colado ao
revestimento sobre a abertura.
•  Lâmina circular equipada com um centrador 
(ref. 262 262 500 – Janser).

Ranhurador/
Fresa

IMPORTANTE: a GERFLOR está ao seu dispor para
aconselhamento acerca de equipamentos.

IMPORTANTE: prazos de colocação em serviço
• Para tráfego pedonal normal, o pavimento pode ser
utilizado no mínimo 24 horas após a conclusão do trabalho. 
• Para instalar equipamento de desporto ou para tráfego com
rodas, é necessário um período de 72 horas antes da
colocação em serviço.
• Devido à espessura da subcamada de espuma, têm de ser
instaladas placas de distribuição de peso sob cargas
pesadas estáticas e dinâmicas.

Ranhurador Camada compacta
em PVC

Forro de espuma

Perfil de uma serra circular


