Indicações de instalação – Revestimento de rodapès
com nora® pisos de borracha
Os rodapès são geralmente feitos de noraplan®. No entanto, é possível executá-los com norament ® e noracare®. Para isso, você
precisa seguir as recomendações do noraplan®.
A base deve satisfazer todos os requisitos dos padrões específicos do país quanto a estar pronta para a instalação. Aplicar o
nora® PRP 101* em bases empoeiradas. A estrutura da base não pode exceder 0,6 mm de altura. Se necessário, regularize a superfície com o nora® L 1000* ou o nora® SF 1001*.
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. Para a colagem, recomendamos o nora® Profix 90*.
Planeje dois dias para o rejunte do revestimento de parede.
Observe também nossas ”Notas gerais para a aplicação de pisos, degraus pré-moldados e acessórios nora®”.

Ferramentas necessárias para
o revestimento de parede

1. U
 sando a régua nora® de 10 cm de
largura, faça uma marca ao longo
da parede.

2. Estenda o noraplan® e corte as emendas. Aplique o adesivo exatamente
até a marca, aguarde a aeração e
coloque o piso.

*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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3. U
 sando a régua nora® de 10 cm de
largura, corte o piso bem rente à
parede após decorrida a cura do
adesivo (24 horas).

4. C
 oloque o nora® Profix 90 na parede
e esfregue bem. Em seguida, corte e
remova aprox. 2 cm do papel de
proteção.

5. C
 orte e cole o perfil côncavo. Em
cantos externos e internos, utilize a
tesoura de perfil para efetuar o corte
em meia esquadria.

6. C
 oloque a fita Profix 90 nora® até
no máx. 2 mm da borda do piso e
esfregue bem.

10/2020

												

Página 2/5

7. C
 orte em meia esquadria o papel de
proteção nos cantos internos e externos. Sempre retire somente o pedaço
de papel da peça sendo colada.

8. C
 orte as peças de piso necessárias
para formar o rodapé
(19 cm de largura).
		Corte os cantos internos e externos
com o gabarito nora®.

9. R etire o papel de proteção do piso
e encaixe exatamente a faixa de
piso ao piso anteriormente instalado.
		
Em seguida, remova o papel de
proteção da parede, coloque o
piso e esfregue.

10. U
 tilizando o gabarito nora®, corte em
meia esquadria as faixas de piso nos
cantos externos.

10/2020

												

Página 3/5

11. C
 oloque a próxima faixa de piso
e esfregue.

12. As emendas com o piso devem ser
rejuntadas. Para isso, há duas opções:
aplicação do cordão de solda nora®
24 horas após a colocação, ou aplicação de massa de rejunte monocomponente nora® imediatamente após a
colocação (ver indicações de instalação ”Juntas”).

13. O
 s cantos internos e externos bem
como os batentes devem ser rejuntados com a massa de rejunte monocomponente nora®. O rejunte pode
ser feito logo após a instalação e a
aplicação da cera líquida nora® (ver
indicações de instalação ”Juntas”).
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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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