Indicações de instalação de pisos noraplan®
A base deve satisfazer todos os requisitos dos padrões específicos do país quanto a estar pronta para a instalação.
Antes da colagem, os pisos noraplan® têm de ser aclimatados, ou seja, a temperatura do noraplan® tem de corresponder à da
base e ser igual a no mínimo 15 °C.
No armazenamento no canteiro
de obras, observe que os rolos
sejam depositados em pé:

errado

certo

Defeitos detectados no material antes da instalação não poderão mais ser reclamados após a instalação.
Recomendamos instalar as placas noraplan® em junta a prumo.
Observe também nossas "Notas gerais para a aplicação de pisos, degraus pré-moldados e acessórios nora®".
Ferramentas necessárias para
o corte das emendas

Ferramentas necessárias para
a colagem

Observe a direção da seta no verso do piso e instale rolos e placas
sempre na mesma direção
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A princípio, todas as emendas são cortadas antes da colagem. Caso emendas de topo estejam previstas, elas deverão
ser cortadas antes do corte da emenda. A execução se dá como descrito a seguir para a emenda.

1. P rimeiro meça a largura do rolo.
Após o corte da emenda, ela não
deve exceder 1,22 m ou 1,20 m
(ultra grip). Estenda os rolos de forma
que ambos os rolos se sobreponham
como necessário. A borda cortada
na fábrica deve ficar sobre a borda
não cortada.

2. Com a régua como guia (aprox. 1 cm
de distância até a borda do rolo),
utilize o cortador de emendas nora®
ou a lâmina reta (lâmina trapezoidal)
para aparar a borda cortada na
fábrica e, ao mesmo tempo, fazer
um semicorte no rolo inferior (sulco).
Opcionalmente, em vez do cortador
de emendas nora® é possível utilizar
a ferramenta Railcut (da empresa
Wolff), mas não a Linocut.

3. A
 experiência consolidou a prática
de separar a parte sulcada do piso
inferior com a faca-gancho. Não se
recomenda cortar o verso do piso
após sua colocação sob o risco de
comprimir a emenda.
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4. Vire a metade do rolo após o corte
da emenda.
		
Aspire a base e o verso dos rolos.

5. A
 desivos de dispersão são adequados para a colagem. Recomendase
		 o nora® AC 100*. Aplique o adesivo
		 com a desempenadeira dentada
		 fornecida com o piso.

6. P ara evitar dobras, estenda o rolo
sobre aprox. 10 - 20 cm do adesivo
ainda fresco.

7. O tempo de aeração depende da
temperatura, umidade do ar e capacidade de absorção da base. Portanto,
jamais exceda o tempo em aberto do
adesivo. O piso sempre deve ser colocado com o adesivo ainda fresco.
Cuide para que haja bom umedecimento do verso do piso. Se o teste do
dedo resultar em fios de adesivo, já
foi atingido o ponto crítico e a capacidade de umedecimento do adesivo
esgotada. Observe instruções complementares do fabricante do adesivo.

*ou produto equivalente de outro fabricante; a aptidão, processamento bem como o uso do produto selecionado devem ser verificados na indicação de instalação
ou na ficha de especificações.
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8. A
 o colocar os rolos, deve-se garantir
que toda a superfície do verso seja
umedecida pela adesivo. Coloque a
borda do piso sem tensão, sem comprimir ou prender. Caso se pretenda
fazer rejunte, sua a largura não pode
exceder 0,3 mm.

9. Esfregue toda a superfície do piso
cuidadosamente utilizando, por exemplo, uma placa de cortiça. Em seguida, aplique um rolo compressor adequado em movimentos longitudinais e
transversais. Caso você use um adesivo de dispersão, conforme a temperatura, repita a operação de esfregamento após um tempo, principalmente
nas áreas finais e de emendas.

Notas importantes:
Remova imediatamente os resíduos de adesivo da face superior do piso utilizando a cera líquida nora®.
Durante a instalação e a cura do adesivo, proteja o noraplan® contra variações de temperatura provocadas, por exemplo,
por incidência de luz solar, principalmente através de janelas e outros elementos de vidro até o piso.
As emendas do piso podem ser rejuntadas com o cordão de solda nora® após, no mínimo, 24 horas após a instalação (ver indicações de instalação ”Juntas”).
Só 72 horas após a instalação é que o piso pode receber carga total.
A limpeza molhada ou úmida só pode ser realizada após a cura do adesivo, que dura aprox. 72 horas. Solicitamos que se
observem as instruções detalhadas de limpeza e conservação do respectivo piso noraplan®, disponível em nosso site.
O piso instalado não pode ser coberto durante a cura do adesivo. Após isso, deve-se utilizar um material especial permeável à
difusão de vapor até o momento da liberação. Em áreas de entrada de elevado trânsito, recomenda-se o uso de
um coletor de poeira (dirt trap) ou capacho suficientemente grande.
Particularidade:
A instalação do noraplan® unita e noraplan® ultra grip implica elevado desgaste de lâminas devido ao corte de emenda duplo,
incisões, fresagem etc.
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noraplan® ed e noraplan® ec
Além das indicações de instalação do noraplan®, observe o seguinte:
Desaconselhamos expressamente uso de primers condutivos, pois eles reduzem a capacidade de absorção da base.
Utilize um adesivo condutivo eletrostático recomendado para a colagem. Recomendamos o nora® ED 120*.

Condução elétrica
Sejam em rolos ou placas, os pisos têm
de ser ligados pelo eletricista a uma
conexão equipotencial utilizando uma fita
de cobre (autoadesiva, 10 mm x 0,08 mm)
sobre a base pronta para a instalação
(aprox. 1,5 m).
É necessário realizar, no mínimo, 1
conexão equipotencial a cada 40 m2.
Conforme a planta baixa do espaço em
que o piso for instalado, pode ser necessário instalar várias conexões.
Informações sobre o aterramento de áreas grandes podem ser disponibilizadas em formato PDF sob solicitação.
No caso do noraplan® ed, geralmente as emendas do piso devem ser rejuntadas. Para isso, utilize a massa de rejunte monocomponente nora®. O rejunte deve ocorrer no mínimo 24 horas após a instalação. Observe o tempo de secagem da massa de rejunte de
no mínimo 12 horas (ver indicações de instalação ”Juntas”).
Nota:
Para cumprir a exigência mínima de isolamento para a proteção de pessoas conforme a norma VDE 0100, parte 410 e o documento
de harmonização HD 384.4.41 S2, deve-se garantir que o isolamento de pisos não seja prejudicado pela umidade. Além disso,
para cumprir o isolamento mínimo nas áreas de emendas, utilizar a massa de rejunte monocomponente nora®.

*ou produto equivalente de outro fabricante; a aptidão, processamento bem como o uso do produto selecionado devem ser verificados na indicação de instalação
ou na ficha de especificações.
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noraplan® acoustic
Somente rolos
Além das indicações de instalação do noraplan®, observe o seguinte:
Os adesivos de dispersão são adequados para a colagem de pisos noraplan® com verso de espuma. Recomendamos o nora® AC
100*.
Devido à parte inferior elástica, é necessário o rejunte das emendas com a massa de rejunte nora® ou o cordão de solda nora®.
Ele deve ser realizado no mínimo 24 horas após a instalação (consultar as indicações de instalação ”Juntas”).

*ou produto equivalente de outro fabricante; a aptidão, processamento bem como o uso do produto selecionado devem ser verificados na indicação de instalação
ou na ficha de especificações.

Contato:
Tel.:
+49 (0) 6201 - 80 66 33

Link para o vídeo:
www.nora.com/installation

E-Mail: info@nora.com
www.nora.com
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