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PREPARAÇÃO DO PISO
Sobre contrapiso (garantimos apenas a
colagem sobre o contrapiso):  
• Considerar caimento do contrapiso
suficiente para escoamento das águas
pluviais por meio de ralos, grelhas –
aparentes – para drenagem;  
• Deve ser desempenado (liso, sem buracos
ou saliências), limpo e seco;  
• Considerar rebaixo somando-se a altura
da placa (15mm ou 25mm) e cola (2mm);  
• Executado há no mínimo 21 dias
(totalmente curado);  
• Caso seja feita camada de regularização,
deve ter no mínimo 2cm de espessura.
Recomendamos o uso de cola PU para
instalações em ambientes externos, e
para ambientes internos, cola PU ou
cola de contato. 

ARMAZENAMENTO
• Apoiar as placas sobre uma superfície
elevada com a base maior que a dos pisos
(como paletes), limpo e distante de
produtos químicos;  
• Local deve estar limpo sem contato com
qualquer produto químico;  
• Não apoiar qualquer tipo de peso sobre
as placas;  
• Armazenar em pilhas máximas de no
máximo quinze peças;  
• Acondicionar na horizontal;  
• As placas não devem ser dobradas. 

INSTALAÇÃO

PREPARO PARA INSTALAÇÃO
 • Prévio a instalação, deixar as placas
descansarem em pilhas de cinco peças por
três dias, para que voltem ao tamanho
original;  
• As placas devem estar limpas e secas;  
• O contrapiso deve estar limpo e seco com
antecedência de quatro dias (sem lavagem
ou chuvas);  
• Caso a instalação dure mais de um dia,
deixar as placas em local coberto,
protegido de chuva e sol;  
• As placas devem ser instaladas na última
fase da obra, após a jardinagem e limpeza
dos de mais pisos; 
 • Delimitar o local para que pessoas não
circulem nos dias de instalação e nos
seguintes. Isso evita danos ao produto e
garante a colagem correta das placas; 

NA INSTALAÇÃO
• Considerar espaçamento de 3 a 5mm
afim de permitir a dilatação/retração das
placas (característica da borracha);  
• As placas recortadas deverão ser
instaladas no mesmo dia;  
• Como toda instalação a base de cola, o
piso pode sofrer deslocamento em alguns
pontos, por motivos diversos. Na maioria
das vezes, basta colar novamente. No
entanto, há casos que precise de análise,
pois pode haver umidade no solo ou
contrapiso. 
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CUIDADOS COM O PISO DE BORRACHA
O piso de borracha é fácil de limpar e
suja pouco. Listamos algumas dicas de
limpeza para que seu piso dure mais e
mantenha o seu aspecto de novo por
mais tempo:  

VARRER DIARIAMENTE
A limpeza diária pode evitar que detritos
impregnem no piso de borracha, o que
pode eventualmente causar corrosão. 

LIMPEZA DOS PISOS

AMBIENTES BEM MOVIMENTADOS
Principalmente em ambientes com
grande fluxo de pessoas, é
recomendável fazer higienização
regularmente com água e pano úmido. 

PRODUTOS ABRASIVOS
Não utilizar produtos abrasivos como
alvejantes, água sanitária, desinfetantes
ou demais limpadores que podem
agredir a aparência e durabilidade do
produto. 

LIMPEZA E CUIDADOS
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EM ÁREAS EXTERNAS
Para limpar qualquer sujeira, como
migalhas, poeiras e folhas, basta varrer.
Caso seja necessário, o uso de uma
mangueira é adequado. 

EM ÁREAS INTERNAS
O ideal é utilizar um aspirador e passar
um pano úmido sobre a superfície. 



PRODUTO SUSTENTÁVEL
Há seis anos, nós transformamos pneus
usados em pisos antiderrapantes e
amortecedores de impacto. Até o
momento, já retiramos mais de 5 mil
toneladas de pneus que seriam
descartados no meio ambiente. 

ECOLOGICAMENTE CORRETO
O compromisso com o desenvolvimento
sustentável e harmonia entre homem e
natureza são nossos requisitos
fundamentais, e alinhamos isso para
atender as mais exigentes especificações
de projetos corporativos. Nossos
parceiros reconhecem a importância de
ter uma atitude proativa de consciência
ambiental. 

DURABILIDADE
Os pisos de pneu reciclado não quebram
em nem soltam lascas, além de não
desenvolverem fungos. Também não
desgastam, possuem alta resistência e
durabilidade e não deformam com o
peso de equipamentos ou brinquedos.
Sustentáveis, coloridos e modernos,
oferecem a segurança necessária. 

ECO-FRIENDLY

CERTIFICADO PELA ABNT
Somos a primeira empresa brasileira a
ter os pisos de borracha certificados
pela ABNT. 

SELOS
Reconhecida pelo GBC Brasil (Green
Building Council Brasil) e pelo IBAMA. 

BAIXA FLAMBILIDADE
Mais uma certificação dada pelo nosso
mercado de atuação, nosso pisos são
mais que aprovados, além de super
resistentes, são de baixa flamabilidade. 
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