Indicações de instalação – Soluções para escadas nora®
Bases adequadas são escadas de madeira, pedra, contrapiso (com primer), metal e outras bases rígidas. A base deve satisfazer
todos os requisitos dos padrões específicos do país quanto a estar pronta para a instalação.
A quina frontal do degrau da escada deve ser reta e corresponder à forma do perfil. Quinas redondas ou onduladas impedem a
colocação da escada pré-moldada em toda a área da quina – o ponto que sofre maior carga. Folgas entre o degrau e a quina do
piso podem danificar a colagem e a escada pré-moldada.
Quinas fissuradas ou que não estejam em ângulo reto devem ser reparadas com ângulos de reparo e niveladas com o nora SF 1001*.
Bases porosas e/ou com pó devem ser antes tratadas com o nora® PRP 101. 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. Antes da instalação, as escadas pré-moldadas e
perfis norament ® devem estar à temperatura da base e, portanto, no inverno serem armazenadas durante alguns dias na temperatura
de instalação.

Durante a instalação da escada, geralmente primeiro são colocados o
rodapé e os perfis de varetas
para patamares (rodapés, perfil
de acabamento) (figura 1). Em seguida, os degraus pré-moldados são colocados ou os degraus recebem aplicação do
noraplan® ou norament ® (figura 2).
Figura 1

Figura 2

Ferramentas necessárias para
a aplicação dos degraus
pré-moldados

Observe também nossas ”Notas gerais para a aplicação de pisos, degraus pré-moldados e acessórios 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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A. Rodapé, testeiras, rodapés, perfil de acabamento
Como revestimento do lado da parede para degraus retangulares de escada, são utilizadas cantoneiras para o lado da escada e
do corrimão, bem como perfis de varetas (rodapés e perfil de acabamento) para os patamares.

Rodapé

Rodapé

para a lateral da parede

do lado do corrimão

TW 7006 U
Ângulo externo

TG 7004 U
Ângulo externo

TW 7005 U
Ângulo interno

TG 7003 U
Ângulo interno

Área transversal igual à
do rodapé S 1008 U

Área transversal igual à do perfil
de acabamento A 5013 U

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.
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1. P rimeiro, corte na medida os rodapés
com a tesoura de perfil. Coloque uma
cantoneira sobre a outra, ajustando
ao degrau, e corte pelo verso.

2. P ara os rodapés do lado do corrimão,
faça também um corte oblíquo no
lábio de borracha.

3. F ixe as cantoneiras com um adesivo
instantâneo.

4. T odos os perfis da escada (com exceção da testeira T 5044*) são colados
com adesivo de contato. Com um
pincel, aplique o adesivo em quantidade suficiente sobre a base e o verso
do perfil. (Não é necessário lixar o
verso do perfil.)
		Antes da colagem, é necessário que
o adesivo de contato esteja seco em
ambas as superfícies de colagem.

*A testeira T 5044 também pode ser colada com o nora® stepfix 240, pois a superfície de colagem do piso da escada foi ampliada para 7 cm.
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5. T ome as cantoneiras unidas entre si
com adesivo e cole-as na parede.
		
Imediatamente após a colocação,
pressione cuidadosamente o perfil e
bata com um martelo de borracha.

6. N
 o lado do corrimão, coloque o
papel antiaderente sobre o adesivo
de contato e cole firmemente a
cantoneira de baixo para cima.

7. V
 á retirando o papel antiaderente e
bata novamente com o martelo de
borracha.

8. E m seguida, cole todos os perfis de
varetas de área transversal igual
(rodapés e perfil de acabamento)
como continuação nos lados da
parede e corrimão do patamar.
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9. S
 e estiver revestindo a escada com
o noraplan® ou norament ®, comece
no espelho mais baixo.
Corte o espelho na medida certa
(ver Parte B "Degraus pré-moldados
norament ®") e cole com o stepfix 240
da nora®.

10. E m seguida, corte na medida a testeira
com a tesoura de perfil ou com o
estilete de instalação.

11. C
 ole a testeira com o adesivo de
contato.

12. P or fim, corte o piso e cole com o
stepfix 240 nora®. Instale a escada
completa de baixo para cima.
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B. Instalação de degraus pré-moldados norament ®
para escadas com degraus retos e quinas retangulares
Os degraus pré-moldados norament ® compõem-se de testeira, piso e espelho em uma só peça. São destinados apenas para o
uso interno. Para a colagem, recomendamos o stepfix 240* da nora®, uma fita adesiva dupla composta de um filme com adesivo
de contato pré-seco (mais informações se encontram na ficha de especificações).
A face vertical da testeira (nariz) é fabricada em um ângulo de aprox. 80°. Degraus cortados com ângulo menor, portanto,
não podem ser revestidos com o piso nora.
Recomendamos que os degraus pré-moldados de 2 m sejam instalados por duas pessoas.
Importante: A face vertical da testeira (nariz) não é colada.

1. A
 instalação dos degraus pré-moldados norament ® deve ser iniciada no
degrau mais baixo. Para isso, meça a
altura do espelho e corte a peça do
espelho do primeiro degrau pré-moldado de acordo. (A testeira deste
degrau pré-moldado é utilizada posteriormente para o degrau mais alto.)
O corte do espelho na largura correta
se dá como descrito abaixo para o
degrau pré-moldado.
2. C
 oloque o degrau pré-moldado
encostado no corrimão ou no lado
da parede, deixando um pouco de
espaço. Com o auxílio do compasso,
marque paralelamente a distância
referente ao perfil da borda ao
longo da peça.

3. C
 orte o degrau pré-moldado ao
longo dessa marcação e faça um
segundo corte na face inferior.

*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. C
 oloque o degrau pré-moldado no
lado cortado (verificar o encaixe
correto) e faça uma marcação no
lado inferior da quina do degrau
pré-moldado e no espelho.

5. D
 esloque o degrau e encaixe-o até
encostar no lado oposto. Com o
compasso, tome a diferença entre
os dois riscos e fixe a distância em
aprox. 2 mm menor que a medida.
		
Com o auxílio do compasso, transfira
a medida do perfil da borda para o
degrau.

6. C
 orte o degrau pré-moldado ao
longo dessa marcação e faça um
segundo corte na face inferior.

7. V
 erificar se o degrau pré-moldado
se encaixa corretamente.
		
Em seguida, corte todos os degraus
pré-moldados de acordo.
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8. N
 o caso de degraus pré-moldados com faixa de segurança,
após o corte do degrau a faixa deve
ser colada em sua extremidade com
adesivo instantâneo.

9. Iniciando com o espelho mais baixo,
colar todos os degraus de um lanço
de baixo para cima utilizando o
nora® stepfix 240.

10. A
 plicar a fita adesiva seca em toda
a superfície e esfregar. Como pequenas dobras e sobreposições serão
posteriormente ocultas pelo degrau, é
possível sobrepor a fita. No entanto,
não deixe espaços vazios.
Dica: para facilitar o corte da fita do
nora® stepfix 240, umedecer a faca e
as mãos.

11. N
 o degrau mais alto, corte o nora®
stepfix 240 em alinhamento com a
quina do degrau.
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12. R etire o papel de proteção do espelho mais baixo, coloque o espelho
do primeiro degrau, esfregue e fixe
com um martelo de borracha. Corte
em alinhamento com a quina do
degra.

13. P ara a aplicação dos degraus prémoldados, primeiro retire da testeira
aprox. 10 cm do papel de proteção
do nora® stepfix 240.

14. D
 ica: para garantir que o nariz não
colado da testeira fique rente ao
espelho, fique em pé sobre a peça
por um breve tempo como mostrado
na foto.

15. E ncaixe o degrau pré-moldado,
esfregue a testeira e bata com um
martelo de borracha.
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16. R emova o resto do papel de proteção
do verso do piso do degrau pré-moldado e esfregue firmemente a peça
do piso. Em seguida, retire o papel de
proteção do espelho, encaixe a peça
do espelho e esfregue.

17. F ixe batendo com um martelo de
borracha e, com o estilete golfinho,
corte a parte saliente do degrau
pré-moldado acima do espelho.

18. P ara o degrau mais alto, utilize a
testeira cujo espelho foi utilizado no
degrau mais baixo do lanço. Isso
evita diferenças de altura e na coloração.
Primeiro, faça uma marcação no verso
do degrau, no centro da depressão
entre a testeira e o piso.

19. M
 eça a distância dessa linha até a
testeira e transfira-a para o degrau
do patamar.
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20. A
 plique o adesivo de contato nessa
área e no verso da testeira e deixe
secar.

21. E ncaixe a testeira junto com o elemento
do piso no degrau mais alto. Isso garante que a testeira seja colada reta e
o corte para eliminar o excesso do
piso também seja reto.

22. Instale as placas norament ® do patamar em alinhamento à testeira.

23. A
 emenda entre os degraus pré-moldados e o rodapé pode ser vedada
com o a massa de rejunte monocomponente nora®. Caso também seja
necessário vedar a emenda entre a
testeira mais elevada e o piso do
patamar, pode-se utilizar a massa de
rejunte monocomponente nora®;
consulte a indicação de instalação
”Juntas”.
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Notas:
Para instalar um degrau pré-moldado ao lado de outro, cole-os com adesivo instantâneo.
O nora® stepfix 240 só foi testado e aprovado para nossos degraus pré-moldados de borracha norament ®. Não assumimos
responsabilidade pela colagem de outros materiais. Não utilizar em superfícies. Utilizar somente em escadas.
Caso uma escada pré-moldada norament ® instalada com o nora® stepfix 240 seja removida posteriormente, podem restar resíduos
de cola na base. Por isso, o nora® stepfix 240 não é adequado para pisos que deverão ser utilizados como em estado original.
Observe rigorosamente as indicações e instruções de instalação do fabricante do adesivo. Em caso de dúvida, consulte o fabricante
sobre a aptidão do adesivo para a colagem de degraus pré-moldados em uma determinada base.

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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