
 PREPARAÇÃO DE CONTRA PISO
O contra piso/camada de regularização, deve ser construído na proporção 1 x 3 (uma parte de cimento x três partes de 
areia peneirada), estar nivelado e a cura ou secagem deve ser feita o mais lenta e uniformemente possível(umidade abaixo 
de 3,5%). A cura da argamassa leva aproximadamente 35 dias. Cuidados com a umidade devem ser tomados quando se 
pretende fazer a instalação em pisos térreos, pois a mesma é um dos maiores problemas dos revestimentos em geral. É 
necessária nesses casos, a impermeabilização para que o cliente possa usufruir da garantia INDUSPARQUET , e não 
deve ser feita na argamassa superior(camada de regularização - contato da cola com o impermeabilizante), pois prejudica 
a aderência da cola. O aparecimento de umidade posterior e problemas após a colocação é indicação de que a 
impermeabilização não apresentou a eficiência esperada, ou não foi executada corretamente. Prevendo a dilatação da 
madeira, na instalação, deverá ser mantido um espaço de aproximadamente 1,5 cm da parede. Somente autorize a 
colocação por profissionais qualificados, e retire as peças da embalagem apenas na hora da instalação, para não danifica-
las.

COLOCAÇÃO DE ASSOALHOS
A preparar a superfície (cimentada), chumbar, nivelar e alinhar as linhas de ganzepe, mantendo uma distância de 30 a 
40cm entre eles que poderá ser preenchido na totalidade com argamassa. É possível manter um espaço de 0,5 a 1cm 
entre o piso e o topo do ganzepe, completando posteriormente com isopor ou outro material abafador de ruídos. Existe a 
possibilidade de que o assoalho venha a ser instalado diretamente no contra-piso, o que somente deverá ser feito com a 
aprovação de um técnico. Para cada tipo de assoalho e/ou instalação, deverão ser utilizados parafusos, buchas n°8, 
pregos de aço espiral(17 x 21), cavilhas e colas próprias (não ultrapassar a quantidade máxima de cola p/ m²). Pode ser 
colocado em amarração (reto) ou diagonal.

TACOS, PARQUETS E VERSAILLES.
Devem ser instalados após a secagem e cura total do contra piso. Usar cola Rhodia A 503 na quantidade de 1,0 à 1,2 
kg/m2.Evitar o excesso de cola Os parquets devem ser instalados com a parte recoberta de papel para cima, o qual é 
removível passando-se pano úmido ou com leves toques na placa para ajuste das lamelas, que deverão estar livres para 
permitir encaixe correto.

PISO PRONTO
Em todos os tipos utilizar somente cola a base de Poliuretano (secagem rápida) na proporção de 1,0 à 1,2 kg/m2.Para o 
assoalho de 1,8 cm de espessura, além da cola utilizar parafusos (bucha 6mm) ou prego de aço. Os tacos poderão ser 
instalados também em espinha de peixe e dama.
PRINCIPAIS MEDIDAS PARA CONSERVAÇÃO DE MADEIRAS EM GERAL

• Evitar contato com água de chuva;
• Evitar contato direto com o solo;
• Só iniciar a instalação quando o contrapiso estiver completamente curado e sem umidade ascendente;
• Só permitir a instalação por profissionais competentes;
• Só retirar as peças da embalagem na hora da instalação, evitando assim arranhões, batidas, etc.;
• Guardar o material em local coberto e arejado;
• Evitar incidência do sol;
• Procurar colocar proteção nos pés dos moveis, como borracha e feltro a fim de evitar marcas e arranhões;
• Procurar efetuar limpeza apenas com vassoura de pelos úmidos;
• Limpar manchas e gorduras apenas com água e sabão/detergente neutro o mais rápido possível após terem sido 
provocadas;
• Não utilizar solventes orgânicos (querosene, aguarrás etc.);
• Aplicar cera líquida para conservar o brilho e aumentar a proteção;

A INDUSPARQUET
garante a qualidade de seus produtos !!

Desde que obedecidas as recomendações e instruções para seu manuseio, guarda e instalação, caso seja necessário a 
visita de um dos nossos técnicos e o problema encontrado seja de não cumprimento das recomendações, será cobrado a 
hora/Km do técnico.
A INDUSPARQUET não responde por problemas decorrentes de:
• Má instalação do produto ou negligência;
• Manuseio incorreto da madeira;
• Falta de manutenção;
• Infiltração de água e incidência solar excessiva;
• Armazenamento irregular do material;
• Uso de produtos não compatíveis com o material madeira.

* Por serem de matéria-prima natural, os produtos INDUSPARQUET podem sofrer expansão ou retração em algumas 
épocas do ano, dependendo das condições climáticas vigorantes, além de serem passíveis de sofrer alterações em sua 
tonalidade, sem que isso possa ser atribuído a defeito de fabricação, não podendo, portanto, ser objeto de garantia.
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