Indicações de instalação – rodapés e cantoneiras nora®
A base deve satisfazer todos os requisitos dos padrões específicos do país quanto a estar pronta para a instalação. A estrutura da
base não pode exceder 0,6 mm de altura. Bases irregulares ou muito ásperas do piso e parede devem ser niveladas e alisadas.
A temperatura da base deve ser de no mínimo 15 °C durante a aplicação e cura do adesivo. Antes da instalação, os perfis
nora® devem estar à temperatura da base e, portanto, no inverno serem armazenados estendidos durante alguns dias na temperatura
de instalação.
Os perfis nora® são fabricados em borracha. Para propiciar uma boa colagem, o verso do perfil deve ser esfregado cuidadosamente com um pano úmido e estar completamente livre de resíduos.
Observe também nossas ”Notas gerais para a aplicação de pisos, degraus pré-moldados e acessórios nora®”.

Rodapé S 3003 e cantoneiras de rodapé SI 7001 e SA 7002

Primeiro sempre é colocada a
cantoneira do rodapé (figura 1)
e depois o rodapé (figura 2).

Figura 1

Figura 2

Ferramentas para a instalação
dos rodapés/cantoneiras S 3003,
SI 7001 e SA 7002.
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1. Antes de iniciar os trabalhos, tome um
lápis ou giz de linha e marque a altura
do rodapé e a largura da base do
perfil. Isso garante que, na colagem,
as cantoneiras e os rodapés sejam
instalados em alinhamento.

2. P ara a colagem do rodapé e cantoneira, recomendamos o nora® profix
90* para a parede e o nora® profix
50* para o piso.
		
Cole a fita adesiva seca na parede
e no piso. Não retire o papel de
proteção da fita.

3. Com o auxílio de um pedaço de rodapé de, no mínimo, 10 cm de largura
ou com o auxílio de um esquadro,
verifique se as cantoneiras internas e
externas apresentam ângulo reto e,
em seguida, efetue a colagem.

4. Bata a cantoneira de rodapé com o
martelo de borracha branca contra
a parede e 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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5. E m seguida, corte os rodapés. Entre o
ângulo externo e o interno, elas devem ter, no mínimo, 10 cm de largura;
se necessário, encurtar os ângulos.
Em seguidaya, um pedaço do rodapé deve ser colocado sobreposto à
cantoneira de rodapé colada. Utilizar
outra faixa de rodapé (no mínimo 10
cm de largura) como régua.

6. C
 omo os pontos de contato entre
rodapés e cantoneiras terão de ser
rejuntados, posicione o rodapé na
junta topada do ângulo de forma a
deixar uma junta com largura de
2 - 3 mm.
		Tome uma lâmina trapezoidal e faça
um sulco no rodapé ao longo da
borda do pedaço de piso colocado,
corte o excesso após retirar o pedaço visando um bom acabamento nos
encaixes.

7. Retire o papel de proteção da fita.
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8. Em
 seguida, comprima o rodapé e
a cantoneira e dê batidas com um
martelo de borracha branca.

9. U
 tilize a massa de rejunte monocomponente nora® para rejuntar canton
eiras externas, internas e o piso.
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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Rodapés S 1008 U, S 1023 U e S 1024 U
Ferramentas para a instalação
dos rodapés S 1008 U, S 1023 U
e S 1024 U

1. A
 plicar na parede a fita adesiva
nora® profix 50* (para S 1008 U
e S 1023 U) ou profix 90* (para
S 1024 U).

2. L impar o verso do rodapé com pano
úmido e eliminar completamente
eventuais resíduos.

3. Retire o papel de proteção da fita.
		
Posicionar o rodapé na altura correta.

*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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4. E sfregue o rodapé com a ferramenta
de escada e fixe-o dando batidas
com o martelo de borracha branca.

5. Em cantos externos, aqueça o
rodapé com uma pistola de ar quente
e puxe levemente para contornar o
canto.
		Imobilizar o canto externo até que
esfrie e sua forma adquira estabilidade.

6. C
 orte as partes do canto interno e
encoste uma à outra.

7. U
 tilizando adesivo instantâneo, cole
o rodapé no canto para evitar formação de junta.
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8.	Opcionalmente, é possível aquecer o rodapé também no canto interno
e comprimi-lo cuidadosamente com a
ferramenta de escada, imobilizando-o
até que esfrie.

9. P ara unir dois rodapés, cole-os com
adesivo instantâneo sobre uma base
firme e dura para evitar a formação
de juntas.

10. E sfregue o rodapé com a ferramenta
de escada e bata contra a parede
com um martelo de borracha branca.
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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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