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1a Deixe que as réguas se ambientem durante 48 horas em embalagem fechada
à temperatura ambiente, no centro da divisão onde o pavimento será instalado.
As condições ideias são a 15-22 °C com uma humidade relativa de 30-75 %. Se as
condições climatéricas não cumprirem o critério de 30-75 % de humidade relativa,
aconselhamos vivamente que ambiente as réguas durante 1 semana com as
embalagens abertas.
1b Os pavimentos laminados Balterio® podem ser comprados em diferentes
formatos, padrões e qualidades. Certifique-se de que recebeu o pavimento que
encomendou antes de iniciar a instalação. É sempre boa ideia guardar as etiquetas
juntamente com o comprovativo de compra.
2 Primeiro, remova qualquer cobertura de pavimento que deixe passar
humidade (alcatifa, feltro agulhado, etc.). As coberturas à prova de humidade
(PVC, linóleo, vinil) não têm de ser removidas. Utilize sempre uma sub-base à
prova de humidade. Aconselhamos a utilização de uma sub-base Balterio®. Numa
cobertura de pavimento à prova de humidade (PVC, linóleo, vinil, etc.), é preciso
instalar uma sub-base com uma membrana à prova de humidade (ou uma
película de PE) para evitar migração.
3 SUBPAVIMENTO DE MADEIRA: primeiro, remova as coberturas de pavimento
existentes. Não deve haver sinais de bolor e/ou infestação de insetos. Certifique-se
de que o subpavimento está nivelado. Pregue ou aparafuse todas as peças soltas.
Se o subpavimento for liso (sem desnivelamento superior a 2 mm em extensões
de 1 metro), pode instalar qualquer sub-base Balterio®. Se o subpavimento de
madeira não for liso e tiver um desnivelamento superior a 2 mm e inferior a 4
mm ao longo de 2 metros, tem de instalar um composto de fibra de nivelamento
ou sub-base + contraplacado/pavimento de nivelamento OSB. Instale o novo
pavimento a 90 graus no subpavimento existente. O espaço por baixo das réguas
deve ser suficientemente ventilado. Remova quaisquer obstáculos e certifique-se
de que existe ventilação suficiente (mínimo de aberturas de ventilação totais com
4 cm² (1/2 pol.) por m² (40 pol.) de pavimento). A madeira não deve ter mais do que
10 % de humidade.
4 Aplicam-se instruções adicionais se existir aquecimento ou arrefecimento de
pavimento radiante. Por razões de saúde e segurança, e para evitar problemas
com pavimentos laminados Balterio®, é permitida uma temperatura máxima de
superfície de 27 °C (80°F). Visite www.Balterio.com para mais informações.
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5 A humidade do pavimento deve ser inferior a 2,5 % por cm/75 % de humidade
relativa (cimento) ou inferior a 0,5 % por cm/50 % de humidade relativa (anidrite
- subpavimento). No caso de pavimento radiante, os resultados devem ser
respetivamente 1,5 % por cm/60 % de humidade relativa e 0,3 % por cm/40 % de
humidade relativa. Meça, registe e armazene sempre os resultados de humidade.
Um pavimento novo de cimento deve secar pelo menos 1 semana por centímetro
(3/8 pol.) de espessura, até 4 cm (1-1/2 pol.). A espessura acima de 4 cm (1-1/2
pol.) requer o dobro do tempo de secagem. Por exemplo, um subpavimento de
cimento de 6 cm (2-1/2 pol.) deve secar, no mínimo, 8 semanas. As medições de
humidade devem ser sempre realizadas e deve ser seguido um protocolo.
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6 Certifique-se de que o subpavimento está nivelado. Qualquer desnivelamento
superior a 4 mm ao longo de 2 metros deve ser ajustado. O mesmo aplicava-se a
qualquer desnivelamento superior a 1 mm ao longo de 20 cm.
7 Após verificar o desnivelamento do pavimento, aspire cuidadosamente toda a
superfície. Certifique-se de que a base do pavimento está lisa, limpa, firme e
seca. Para evitar riscos de rangidos, aparafuse placa, OSB, placa de fibras, régua de
madeira.
8 Para instalar o pavimento laminado, tem de ter as seguintes ferramentas padrão:
martelo, serra (serra de recorte, serra circular de mão, serra de mão ou serra de
corte transversal), máscara para a boca (para usar durante a serragem), lápis, fita
métrica, óculos e luvas de proteção.
9 Além disso, precisa dos seguintes acessórios: kit de instalação (ferro de travão,
espaçadores e um bloco de união adequado para o sistema de encaixe Uniclic®),
sistema de sub-base (utilize uma sub-base que forneça uma base estável para o
pavimento) e produtos de manutenção adequados. A utilização de acessórios
que não sejam Balterio® pode danificar o pavimento Balterio®. Nesses casos,
a garantia fornecida pela Balterio® será nula. Como tal, aconselhamos que use
apenas acessórios Balterio®, visto que estes foram especialmente concebidos e
testados para serem usados com painéis de pavimento Balterio®.
10 Verifique todos os painéis antes e durante a instalação. Os painéis defeituosos
não podem ter sido usados. Uma régua instalada é considerada como aceite e não
pode ser devolvida.
11 Verifique se as portas ainda podem abrir e fechar após o pavimento e a sub-base
terem sido instalados.
12 As ilhas de cozinha e outros objetos muito pesados devem ser instalados primeiro e
não colocados por cima do laminado. O pavimento laminado deve ter capacidade
para se deslocar à volta de objetos pesados para evitar junções abertas e réguas
separadas.
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13 Os pavimentos laminados Balterio® foram concebidos para ser instalados num
pavimento flutuante, permitindo a expansão e contrações naturais com alterações
na temperatura e humidade. Para alcançar as vantagens de um pavimento
flutuante e evitar possíveis lacunas, rangido, etc., nunca fixe o pavimento com
pregos, parafusos, silicone, etc.
14 Um pavimento laminado Balterio® é composto principalmente por madeira
natural e irá expandir e contrair naturalmente conforme as alterações de
humidade relativa. A variação dimensional do pavimento instalado será
praticamente igual em comprimento e largura. A 20 °C e com uma humidade
relativa (HR) entre 40 e 60 %, o movimento é mínimo. Os pavimentos laminados
Balterio® são produzidos com humidade para lidar com HR entre 30 e 60 %.
Num clima seco, como o clima nórdico durante o inverno, a HR pode ser inferior
a 30 % e no verão pode ser superior a 70 %. Estas condições criam movimentos
na superfície do pavimento. Para garantir que existe espaço suficiente para
movimentos naturais e para evitar possíveis junções abertas, rangidos, etc.,
tenha sempre uma união de dilatação de 5 mm (em média) nas paredes,
limites, escadas, tubos, etc. durante a instalação. Utilize os espaçadores do kit de
instalação para manter o espaço correto. Ao instalar no inverno com HR muito
reduzida, o espaço até à parede deve ser reduzido para 3 mm pois os painéis do
pavimento irão encolher. Caso instale num clima de elevada HR, o espaço deve ser
aumentado para 8 mm visto que os painéis do pavimento irão expandir. O espaço
deve ser deixado aberto e não deve ser PREENCHIDO com vedante, silicone ou
qualquer outro adesivo. Nunca fixe o pavimento com pregos, cola, parafusos ou
de qualquer outra forma.
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Os pavimentos com tecnologia HydroShield são à prova de água
depois da instalação. O pavimento é adequado para casas de banho,
cozinhas, lavandarias e corredores de entrada se seguir atentamente
as instruções. Os painéis não são adequados para utilização em espaços
húmidos como piscinas, saunas e divisões com escoamento incorporado
como chuveiros. Estas instruções extra de proteção para água não
cumprem os regulamentos nacionais de proteção para água em divisões
húmidas.
Com painéis Uniclic® ou FXP, pode escolher onde quer começar.
Pense sobre qual será a melhor forma de instalar o pavimento. Iremos
demonstrar a instalação para dextros, da esquerda para a direita. O
utilizador pode começar pela outra direção, se assim pretender.
1

2

3

5

6

A=
> 50 mm

4

1 Antes de começar, meça cuidadosamente o comprimento e a largura da divisão
para planear uma disposição exata e alcançar uma aparência equilibrada do
pavimento. Tal é muito importante ao instalar padrões de ladrilho. Desta forma,
também irá assegurar que a última fila é demasiado estreita. Se a última fila tiver
menos do que 50 mm, a instalação será mais fácil se cortar as réguas da primeira fila
em comprimento.
2 Certifique-se de que os painéis são misturados quando os instala, para que não
fique com demasiados painéis idênticos, claros ou escuros, juntos. Para obter
o melhor efeito visual, é melhor encaixar o soalho na direção da parede mais
comprida e paralelo à incidência da luz.
3 Em primeiro lugar, instale a sub-base ao comprimento e gradualmente. É vital
que use as sub-bases para compensar qualquer desnivelamento do pavimento de
base. As sub-bases Balterio® especialmente concebidas são à prova de humidade,
isoladoras e supressoras de ruído. A superfície superior macia torna a instalação
dos painéis laminados mais fácil e assegura posteriormente a ampla expansão.
Pode obter mais informações sobre as sub-bases Balterio® e como as instalar na
embalagem da sub-base ou através do seu revendedor.
4 Comece por instalar a primeira fila com uma régua inteira. Serre a ponta no lado
comprido e no lado curto.
5 Coloque a régua com os lados serrados contra a parede. Coloque espaçadores
do kit de instalação entre as réguas e a parede. Tal irá assegurar que a junta de
expansão é larga o suficiente: entre 8 e 10 mm (5/16 pol. e 3/8 pol.).
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6 Também é necessário serrar os painéis. Para obter um corte direito, o lado do padrão
deve estar virado para baixo quando usa uma serra de corte, serra de sabre ou serra
circular de mão e virado para cima quando uma serra de mão ou serra de corte
transversal. Certifique-se de que as junções de extremidade dos painéis em duas filas
consecutivas nunca estão alinhadas. Certifique-se sempre de que as junções estão
desfasadas por 30 cm (12 pol.), no mínimo.
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7 Comece pela primeira régua que será instalada no canto. Remova o perfil
de encaixe no lado longo e curto da régua, serrando-a. Para as outras réguas da
primeira fila (não no canto), remova o perfil de encaixe no lado longo que estará
adjacente à parede.
O perfil de encaixe dos lados das réguas que estejam adjacentes à parede deve ser
removido, para assegurar que a junta de expansão é suficiente.
8 Para tornar o início da instalação mais fácil, instale as primeiras três filas longe da
parede, para que se consiga posicionar sobre as réguas durante a montagem. Em
seguida, coloque as primeiras três filas na posição pretendida junto à parede com
espaçadores de distância no devido lugar. Segure uma corda fina ao longo das
réguas instaladas para verificar a linearidade das primeiras três filas. Recomendase a realização de verificações adicionais de linearidade para confirmar a mesma
durante a instalação. Lembre-se de usar os espaçadores de distância para a junta
de expansão de 8 mm (0,315 pol.) ao longo do perímetro.
INSTALANDO COM UNICLIC® OU SISTEMA DE ENCAIXE CXP
O sistema Uniclic® é único porque pode instalar as réguas de duas formas
diferentes.
9 MÉTODO A (ângulo a ângulo) UNICLIC® / SISTEMA DE ENCAIXE CXP :
primeiro, rode o lado curto da régua a instalar na direção do lado curto da régua já
instalada, recorrendo ao princípio de ângulo. Em seguida, levante a régua
recém-instalada até um ângulo de 20-30 °. Este processo também irá levantar
as réguas anteriormente instaladas na mesma fila porque os seus lados curtos
já estão interligados. Agora, coloque AMBAS as mãos junto à união, conforme é
mostrado na figura, e puxe o lado comprido da régua na sua direção. Os painéis
vão encaixar. Pode introduzir a ponta na estria ou a estria na ponta. O método de
ponta na ranhura é a forma mais comum e mais fácil.
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10 MÉTODO B (UNICLIC) : com o sistema Uniclic®, também pode encaixar os painéis
um nos outros sem os levantar. Para recorrer a este método, tem de usar o bloco
de união especial Uniclic®. As réguas não devem ser unidas com um movimento.
Para evitar danificar os painéis, deve uni-los gradualmente com o bloco de união.
O método B não é viável com o sistema de encaixe CXP.
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11 INSTALANDO COM SISTEMA DE ENCAIXE FXP: A forma mais fácil de ligar réguas
FXP é alcançada através de um movimento de rotação para baixo. Levante
a régua que está a encaixar a um ângulo de 20-30 graus, empurre-a contra a
ranhura do lado comprido e introduza-a delicadamente pela esquerda até que as
extremidades da régua se encontrem. Empurre com firmeza a régua para baixo
e o sistema patenteado FXP irá bloquear perfeitamente a união na extremidade.
Verifique cada união antes de continuar.
Caso seja necessário, use o bloco de união Balterio® de forma delicada para
colmatar pequenas lacunas. Instale as primeiras duas filas de acordo com a
ilustração.
12 Onde for demasiado difícil instalar as réguas Uniclic® ou FXP com o bloco de
união (p. ex. contra a parede), pode uni-las com o ferro de travão e um martelo.
Não é possível unir réguas na horizontal com o sistema de encaixe CXP. Neste
caso, deve cortar a bolha da saliência da ranhura com um cinzel para madeira ou
uma máquina lixadora e adicionar cola de madeira para manter os painéis juntos.
13 Repita este procedimento para o resto da divisão.
14 Em comprimentos e larguras superiores a 13 m, deve haver uma união de
expansão intermédia. Quando as réguas incham ou encolhem, fazem-no de forma
linear. Como tal, quanto maior for a superfície, maior o espaço na extremidade
tem de ser.
15 A humidade da divisão pode variar de acordo com a estação. Como tal, é
essencial que haja espaço para o pavimento expandir-se e contrair. Por esta razão,
certifique-se de que deixe uma união de expansão com o mínimo de 8 a 10 mm
(5/16 pol. a 3/8 pol.) em todos os lados do pavimento, à volta de tubos, limites
e sob as portas. As uniões de expansão podem ter um rodapé que é ligado ao
subpavimento. É obrigatório que haja uma união de expansão entre diferentes
divisões (p. ex. sob a porta). Nas divisões com formas típicas (T, L ou U) pode
também ser necessário instalar uma união de dilatação. Entre em contacto com o
departamento técnico da Balterio® caso tenha alguma dúvida.
16 Remova todos os espaçadores.
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1 Instale o rodapé contra a parede. Nunca junte o rodapé ao pavimento. Este
método permite que o pavimento se expanda e contraia sob o rodapé.
2 Quando serrar os painéis, certifique-se de que a união de expansão sob a porta
é de 10 mm, no mínimo. Se não conseguir levantar o painel, use o bloco de união
ou ferro de travão e martelo para juntar os painéis quando as réguas estiverem no
pavimento. Não é possível unir réguas na horizontal com o sistema de encaixe
CXP. Neste caso, deve cortar a bolha da saliência da ranhura com um cinzel para
madeira ou uma máquina lixadora e adicionar cola de madeira para manter os
painéis juntos.
3 Nas filas em que haja tubos, certifique-se de que o tubo se encontra exatamente
alinhado com o lado curto dos dois painéis. Use uma broca com o mesmo
diâmetro do tubo mais 20 mm (3/4 pol.). Encaixe os painéis pelo lado curto e faça
um furo centrado na união entre os dois painéis. Agora pode instalar os painéis no
pavimento.
4 Nas filas onde existir um tubo duplo, siga este procedimento: 1. Verifique onde
é que o tubo irá sair na régua. Não se esqueça de deixar espaço para a união de
expansão 2. Use uma broca, contabilizando o diâmetro do tubo mais 20 mm
para a expansão. Fure o painel por onde o tubo vai sair 3. Alargue o orifício até à
extremidade do painel 4. Coloque o painel à volta do tubo 5. Usando outro painel,
serre uma parte que encaixe perfeitamente no espaço restante do orifício e cole
esta parte com cola de madeira.
5 Para um acabamento perfeito à volta dos tubos, use uma tampa para tubos.
6 Onde for difícil instalar as réguas com o bloco de união (p. ex. sob radiadores),
pode uni-lo usando um ferro de travão e um martelo. Não é possível unir réguas
na horizontal com o sistema de encaixe CXP. Neste caso, deve cortar a bolha da
saliência da ranhura com um cinzel para madeira ou uma máquina lixadora e
adicionar cola de madeira para manter os painéis juntos.
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1 As instruções de instalação podem impedir a infiltração da água à volta do
perímetro e dos obstáculo do pavimento laminado. O pavimento é adequado
para casas de banho, cozinhas, lavandarias e corredores de entrada se seguir
atentamente as instruções. Os painéis à prova de água não são adequados para
utilização em espaços húmidos como piscinas, saunas e divisões com escoamento
incorporado como chuveiros. Estas instruções extra de proteção para água não
cumprem os regulamentos nacionais de proteção para água em divisões húmidas.
Nos casos de acabamento à prova de água, utilize uma pasta transparente à prova
de água (Balterio® Watershield) e a tira de espuma (NEFOAMSTRIP).
2 As uniões de expansão de perímetro são vedadas com uma combinação de
espuma de PE compressível com diâmetro entre 8 e 10 mm e Watershield
Balterio®, flexível e à prova de água. Empurre a espuma de PE nas uniões de
expansão e aplique a flexível Watershield Balterio® em ângulos reduzidos
relativamente ao pavimento Balterio®.
3 Instale o rodapé com adesivo de montagem. Aplique a Watershield flexível
entre rodapés e o pavimento para evitar a entrada de água.
Dica: para tornar o trabalho mais limpo, pode ser fácil colocar uma fita no
pavimento antes de aplicar a flexível Watershield. Esta fita pode ser removida
imediatamente após aplicar a Watershield. Caso derrame Watershield, pode
removê-la facilmente quando estiver seca.
4 Fixe o perfil de base ao pavimento de base com adesivo de montagem e/ou
parafusos. Aplique a Watershield flexível à espuma de PE flexível que se encontra
na união de expansão.
5 Pressione o perfil de transição contra o perfil de base e a Watershield húmida.
6 Para um acabamento perfeito à volta dos tubos, use uma tampa para tubos
e Watershield Balterio® elástica, à prova de água e transparente em cima da
espuma de PE. Em seguida, coloque a tampa do tubo e aplique WaterShield à
volta da tampa do tubo e dos tubos. Desta forma, não irá entrar água.
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7 Para garantir proteção extra contra entrada de água à volta do perímetro do
pavimento e para impedir a entrada de água por baixo dos painéis, aplique o
WaterShield Balterio® até à base da parede, limites, ombreiras das portas,
tampas dos tubos, etc.
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1 Pode andar no chão durante e imediatamente após a instalação. Certifique-se
de que os níveis de humidade da divisão estão sempre a 30 % ou mais. Caso seja
necessário, use um desumidificador.
2
a. Para manutenção a seco, recomendamos uma esfregona ou aspirador. Certifiquese de que o aspirador tem rodas macias e uma escova especial para parquete, para
evitar riscos no pavimento.
b. Pode usar um dispositivo de limpeza a vapor na gama Traditions com HydroShield,
se não emitir vapor diretamente para o laminado. Como tal, deve operar o
dispositivo com um tecido adequado na saída de vapor, garantindo assim uma
distribuição homogénea de calor e vapor. Também é importante não manter o
dispositivo muito tempo no mesmo sítio e limpar o pavimento na direção das
réguas.
c. Para outras gamas, recomendamos nunca usar um dispositivo de limpeza a vapor.
3
a. Para todos os tipos de manutenção, recomendamos a utilização de acessórios
de limpeza Balterio® (ver instruções). Esteja ciente de que a utilização de outros
produtos de limpeza podem danificar o pavimento.
b. É possível realizar manutenção com recurso mínimo a água nos laminados
Hydroshield.
c. É absolutamente proibido realizar manutenção com recurso a água em laminados
não Hydroshield. Para obter mais informações sobre como limpar e preservar o
seu pavimento, visite www.Balterio.com. Para consultar instruções de limpeza
específicas em aplicações ou projetos comerciais, pode contactar o departamento
técnico da Balterio®.
4 Remova toda a água em 24 horas nos laminados Traditions. Para a gama
Grande, até 1 hora e para laminados não Hydroshield, até 15 minutos.
5 Proteja a mobília e as pernas das cadeiras. Use um tapete de entrada adequado
para evitar trazer sujidade, água e areia para casa. Use cadeiras de escritório e
assentos com rodas macias que sejam adequadas para pavimento laminado e/ou
use um tapete de secretária adequado.
6 Nunca arraste mobília pelo pavimento, levante-a.
7 A superfície suave do pavimento laminado não retém sujidade nem pó.
Remova delicadamente manchas persistentes com acetona.
Nunca use produtos decapantes! Nunca use cera ou acabamentos em verniz
no pavimento.

no ordinary floors

Aproveite o seu pavimento durante
muitos anos!
LAMINADO

