
Guias de Instalação: Placa Marmoleum® 

Guias Gerais de Instalação 

• A instalação das placas Marmoleum deve ser realizada de acordo com o código nacional de prática para a instalação de revestimentos 
de pisos resilientes, se disponível. Áreas que irão receber os pisos devem estar limpas, livres de outras negociações, totalmente 
fechadas e protegidas de condições climáticas. Os contra pisos devem estar limpos, regulares, sonoros e aparentemente secos. 

• As áreas que receberão os pisos devem estar iluminadas adequadamente para permitir a inspeção adequada quanto a substrato, 
instalação e inspeção final. 

• É essencial que a área de colocação esteja em temperatura estável mínima de 17ºC, 48 horas antes, durante e 48 horas após a 
instalação. O material e o adesivo devem ser condicionados no mesmo ambiente por, no mínimo, 48 horas antes da instalação. Onde 
houver códigos nacionais de prática, devem preceder essas orientações. 

• Armazene as placas Marmoleum® em caixas de papelão empilhadas, máximo de 5 caixas e deitadas. 
• Sempre realize testes de umidade em todos os substratos. Todo os pisos nivelados à base do chão têm uma barreira de umidade 

efetiva. 
• Use material do mesmo lote/lote de tintura e instale na sequência. 
• Não remova mais placas da caixa do que podem ser instaladas dentro de uma hora. 
• Instale as placas quadradas em direções alternadas (dispostas em quadrados). Placas retangulares podem ser instaladas em qualquer 
direção. 

Aplicação do adesivo 

• Para instalação de placas de linóleo, um adesivo de configuração rígida é necessário, como o Forbo Eurocol 646. Se produtos 
alternativos tiverem de ser usados, consulte o fornecedor para obter mais informações, orientação e garantia. 
Insira aqui ou país ou os adesivos regionais recomendados pela Forbo Flooring 

• Sempre realize um teste de colagem do adesivo antes de iniciar a instalação. O teste de colagem ajudará na identificação das 
características de trabalho do adesivo (tempo de espera e trabalho) para condições locais, e também quaisquer problemas de 
colagem. 

• Use uma espátula (insira o tipo de espátula) para aplicar o adesivo. As espátulas irão desgastar durante o uso, certifique-se que a 
espátula tem o entalhe adequado e especificado. 

• Instale as placas no adesivo molhado e role com um rolete de 60 a 75 kg antes de o adesivo secar. Sempre verifique a transferência de 
adesivo adequada. Para atingir uma colagem segura, deve haver uma transferência úmida de adesivo na parte traseira do piso. Leve 
em consideração o seu tempo aberto a partir dos resultados do teste de colagem. 

• Um tempo de espera curto será necessário várias vezes para permitir desenvolver o corpo. A placa DEVE ser colocada no adesivo 
antes de secar. Isso possibilita uma transferência úmida completa da quantidade adequada do adesivo para a parte de trás do piso e 
é essencial para uma colagem segura. 



 

Instalação 

 

Layout 
1. Os produtos de placa da Forbo podem ser instalados usando técnicas de instalação de piso 
convencionais. 

2. É habitual começar a partir do centro da sala. Nos corredores e espaços pequenos, pode 
ser mais simples trabalhar longitudinalmente a partir de uma extremidade, usando a linha 
central como guia. 

3. A linha central é desenhada assim: uma linha de giz é encaixada a partir do centro da 
parede A-B (= E) para o centro da parede C-D (= F). O centro da linha E-F é encontrado 
(M). Desenhe uma linha perpendicular através de M usando o método 3:4:5 para 
estabelecer G-FH (Figura A). 

4. Comece no ponto central M, meça longitudinalmente e em toda a largura para as paredes. 
Sempre que possível, evite cortes de menos do que 60mm ou mais, pois estão mais 
propensos a se soltar em algum momento da vida útil da instalação. 
Ajuste a posição das linhas E-F e G-H, se necessário. 

Figura A 

 

Instalação 

1. Comece a colocar as placas no ponto inicial, garantindo que a placa seja colocada exatamente nas linhas do layout. Se as primeiras placas não 
forem instaladas precisamente, a instalação inteira será afetada. 

2. Uma vez que as placas devem ser instaladas no adesivo úmido, não espalhe o adesivo em uma área maior do que as placas podem ser instaladas 
enquanto o adesivo ainda estiver úmido, tomando cuidado para que o adesivo cubra 100% da parte de trás das placas. Qualquer adesivo seco em 
excesso deixado no substrato deve ser removido antes de aplicar adesivo fresco para garantir o espalhamento consistente. 
Remova o resíduo de adesivo fresco imediatamente com um pano branco úmido limpo. Resíduo de adesivo seco pode ser removido com um pano 
limpo e água com sabão. 

3. O tempo que leva para marcar e cortar as placas de borda deve ser levado em consideração ao planejar a instalação. Sem o planejamento 
adequado, é provável que o tempo de trabalho do adesivo na área das placas de borda seja excedido antes de as placas serem instaladas, o que 
resultará em colagem inadequada das placas da borda. A instalação bem-sucedida das placas de borda é melhor realizada seguindo uma das duas 
estratégias a seguir: 
Ao colocar a placa, determine a distância confortável da placa de campo de cada parede e, em seguida, encaixe as linhas de giz em torno do 
perímetro da sala. Ao espalhar adesivo, use essas linhas como guia para parar o espalhamento do adesivo e instalar as placas de campo até as 
linhas de espalhamento do adesivo. Uma vez que as placas de campo foram instaladas, as placas de borda e estão encaixadas “a seco” (antes de 
espalhar o adesivo). Depois que as placas de borda tiverem sido cortadas, o adesivo pode ser aplicado na área das placas de borda e as placas 
podem ser colocadas imediatamente no adesivo molhado. Planeje a sequência do adesivo de espalhamento para que as placas de borda possam 
ser cortadas e colocadas no adesivo antes do tempo de trabalho do adesivo ter sido excedido. 

4. Imediatamente, após colocar as placas no adesivo úmido, role os pisos com um rolete de 60 a 75 kg em várias direções para garantir a 
transferência adequada de adesivo na parte de trás. Role novamente as placas periodicamente para garantir que a placa permaneça em contato 
com o adesivo enquanto o adesivo estiver curando. As áreas que não podem ser roladas com o rolete maior, por exemplo, pilares como arquitraves 
ou rodapés devem ser roladas com um rolete manual ou pressionadas no adesivo com um martelo de fricção. 

Para obter mais informações ou se houver dúvidas, entre em contato com o representante técnico local da Forbo.  


