DICA: instale primeiro o topo da peça e em seguida a lateral. É
mais fácil instalar puxando a peça na direção do seu corpo.

REAL

7. Limpeza e conservação
O piso pode ser limpo regularmente. O piso limpo melhora sua aparência e do
local e aumenta a sua vida útil.
7.1. Orientações para Limpeza
• Usar água e detergente neutro;
• Não utilizar solventes e derivados do petróleo na limpeza ou remoção de
manchas. Eles podem agredir a superfície do piso.
• Procedimentos de limpeza
- Remover do piso todo o tipo de sujeira – poeira, areia, detritos com vassoura
de pelos, aspirador ou mop-pó;
- Com água possível, aplicar em todo o piso uma solução de
detergente neutro com mop-água ou máquina de limpeza;
- Enxaguar e retirar a água com um rodo, pano limpo ou mop-água;
- Aguardar a secagem total antes da liberação para tráfego.

PISO VINÍLICO TRIÂNGULO
REAL CLICK®
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1. Padrões/Desenhos de Instalação
O Triângulo Real Click pode ser instalado em dois padrões ou desenhos:
• Paralelo: as peças são dispostas paralelamente às paredes do ambiente,
de preferência no mesmo sentido da dimensão maior dos ambientes;
• Diagonal: em ângulo de 45° em relação às paredes.
• Aleatório ou irregular: sem alinhamento das juntas de topo. Nesse caso é
necessário que seja guardada uma distância mínima de 40cm entre um encaixe
de topo em relação ao da carreira seguinte (ver imagem no item 6).

Observação: ao lavar com água e detergente, evitar que a solução penetre por
baixo dos rodapés para que não vá por baixo do piso, criando áreas úmidas
sujeitas à mofo e fungos.

7.2. Cuidados para conservação
• Colar feltros nos pés/bases dos móveis para evitar danos ao piso
quando de sua movimentação;
• Não arrastar móveis sobre o piso. Caso não for possível suspendê-los
usar um cobertor para a movimentação;
• Colocar capachos nas entradas para evitar a entrada de substâncias
abrasivas – areia, pedriscos – aderidas aos calçados;
• Em cadeiras móveis, utilizar rodízios de silicone e não rígidos;
• Evitar a exposição direta à luz solar.

ÂNGULO

DESLIZE

ENCAIXE

2. Quando instalar
Para evitar danos, oTriângulo Real Click deve ser instalado como complemento
final da obra, após os demais acabamentos e instalações: pintura, gesso, elétrica,
esquadrias, etc.

3. Onde instalar
O Triângulo Real Click é um piso de alto tráfego. É indicado para residências,
restaurantes, academias, hotéis, lojas, escritórios, templos, etc.
Pode ser instalados em áreas sujeitas a serem molhadas, como cozinhas,
lavanderias, lavabos e banheiros. É recomendável, no entanto, que sejam evitadas
ou corrigidas áreas com umidade que infiltra pelo contra-piso a qual poderá
favorecer a proliferação de fungos e mofo.

4. Contrapiso
4.1. Tipos de contrapiso
O Triângulo Real Click pode ser instalado sobre:
• Cimentado: laje de concreto ou laje mista;
• Cerâmica: porcelanato ou lajotas com juntas menores que 3mm de largura e
2mm de profundidade;
• Mármores e granitos polidos com juntas menores que 3mm de largura e
2mm de profundidade;
• Marmorite/granilite;
• Pisos de madeira desde que regulares e sem a presença de umidade.

Observação: consulte a Triângulo no caso de instalação sobre outro tipo de
material. Cada situação deve ser avaliada tecnicamente.

4.2. Condições do contrapiso
• Regularizado e nivelado;
• Liso, sem depressões maiores que 2mm;
• Limpo: o contrapiso deve estar livre de:
- Poeira, areia, pedriscos ou quaisquer detritos;
- Gorduras, graxas, ceras e óleos de qualquer natureza;
- Água.
• Seco e sem umidade ascendente por infiltração a partir do solo.

4.3. Preparação do contrapiso
Nos casos em que o cotrapiso não satisfaz as condições
exigidas é necessária a sua correção com uma das opções:
• Regularização e nivelamento de superfície com massa de
preparação/regularização
• Preenchimento de rejuntes no caso das cerâmicas:
uso de uma manta EVA com no máximo 2mm de espessura

5. Ferramentas de instalação
O Triângulo Real Click é muito fácil de cortar, dispensando os equipamentos
obrigatórios em outros tipos de pisos. Dessa forma as ferramentas para
instalação, além dos equipamentos de segurança do instalador, resumem-se
basicamente a:
• Estilete para riscar a superfície do piso;
• Régua e esquadro;
• Trena;
• Lápis para riscar os cortes.

6. Procedimentos de instalação
O Triângulo Real Click é feito para ser instalado sem o uso de adesivos. Seu
encaixe tipo “click” é um encaixe seco, sem necessidade de colar.
• Iniciar da esquerda para a direita;

• Deixar uma junta de dilatação de 10mm, a ser coberta pelo rodapé;
• Conforme a dimensão do ambiente, iniciar a primeira fileira com uma peça
inteira. A segunda linha iniciará com uma 1/2 peça e terceira com 1/3 de peça.
• Para cortar corretamente o piso para instalar em torno de obstáculos curvos
ou irregulares é recomendável fazer um molde em papelão para transferir o
desenho para o piso.
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