
Para se obter os melhores resultados, é essencial seguir exatamente as instruções de colocação.

PREPARAÇÃO

As réguas de piso devem permanecer e climatizar durante 48 horas dentro da embalagem 
fechada sob temperatura ambiente onde serão instalados. As condições ideais são: 
temperatura de 15-20°C e  umidade relativa de 50-60%.

O contrapiso deve secar pelo menos 1 semana por cm de espessura de até 4 cm. 
Espessuras acima de 4 cm, requerem o dobro do tempo de secagem, com ventilação 
suficiente. Por exemplo, um contrapiso de 6 cm deve secar durante pelo menos 8 semanas. 
Para espessura acima de 6 cm é necessário o prazo de mais 3 a 4 semanas. O teor de 
umidade deve ser inferior a 2,5% (método CM) e 0.5% para o anidrido.

Primeiro, retire qualquer revestimento do tipo tapete, feltro , etc. O revestimento do piso à 
prova de umidade (PVC, linóleo, VCT, etc.) não precisa ser retirado. Utilize sempre a manta. 
Recomendamos a utilização da manta Quick•Step® .
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BASE EM MADEIRA: 
- Retire primeiro o revestimento existente. 
- Nenhum sinal de bolor e/ou infestação de insetos deve permanecer. 
-  Verifique se a base em madeira é lisa. Pregue as partes soltas. 
- Se o piso estiver no nivel do solo, primeiro coloque uma lona. Para uma preparação perfeita, 

é recomendado o uso da manta Quick•Step® para nivelar qualquer irregularidade entre 
as réguas. - Coloque as réguas perpendicularmente no sentido da base existente. 

- É indispensável que o vão por baixo do piso em madeira seja suficientemente ventilado. 
Retire os obstáculos e verifique se há ventilação suficiente (pelo menos 4 cm² de abertura 
total de ventilação por m² de piso). O teor de umidade da madeira não pode ultrapassar 
10%.
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Instruções adicionais se aplicam para aquecimento de piso. Clique aqui para mais 
informações.



Verifique se a base em que o piso será instalado está plana, limpa, firme e seca.

1m

> 2mm/1m =

1m
Verifique se a base é plana. Qualquer irregularidade com mais de 2 mm/m devem ser 
corrigidas.

Verifique se os rodapés antigos podem ser retirados. Também pode deixá-lo na parede e finalizar com os perfis  
Quick•Step®.

Verifique se as portas abrem e fecham após a instalação do piso e  manta (mínimo + 1 cm).

PONTOS DE ATENÇÃO

Verifique todas as réguas à luz do dia antes e durante a instalação. As réguas defeituosas 
não devem ser utilizadas.

O piso deve ser instalado  no sentido da luz preferencialmente (visualmente mais atrativo).
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Assegure-se de misturar bem as réguas de piso no momento da instalação, caso não seja 
feita a mistura, a colocação terminará com muitas partes claras ou escuras seguidas.



O sistema Uniclic® é um sistema revolucionário para colocar pisos laminados sem se 
utilizar cola. Os painéis podem ser encaixados simplesmente graças à forma engenhosa 
do encaixe macho e fêmea.

8-10 mm

10 mm

QUICK•STEP®

A madeira é o principal componente do piso Quick-Step. Como a umidade de cada 
ambiente  pode variar  - por exemplo entre verão e inverno - é indispensável que o piso 
possa contrair expandir em todas as direções. Por esta razão, tenha cuidado em deixar 
uma junta de dilatação com o mínimo de 8 a 10 mm em todos os lados , à volta das 
tubulações, soleiras e por debaixo das portas.  O acabamento das juntas de dilatação 
pode ser feito por meio de uma moldura fixa à base. Neste caso, é aconselhável colocar 
uma junta de dilatação entre as diferentes divisões (por exemplo, por debaixo da porta).

15 mm

<13 m

<13 m

Ambientes amplos devem ter juntas de dilatação a cada 13 m na largura dos pisos e a 
cada 13 m comprimento. Expansão e contração são lineares, de modo que  quanto maior 
a área da superfície,  maior deve ser o espaço de dilatação

As réguas Quick•Step® não são adequados para espaços úmidos, tais como banheiros e saunas.

INSTALAÇÃO
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QUICK•STEP®

Além das ferramentas habituais para instalar pisos laminados (tais como martelo, serra, 
lápis e trena) você também utilizará os seguintes acessórios: 

- kit de instalação (barra metálica, espaçadores (1-8 mm) e bloco batedor  para Uniclic®) 
- mantas ou cola parquet (recomendamos a cola parquet Quick-Step) : Use a manta que 

proporciona uma base estável, como a manta Quick•Step® Unisound . 
- Produtos de manutenção 

A utilização de outros acessórios que não sejam da marca Quick•Step® pode provocar 
danos ao piso Quick•Step®. Neste caso, a garantia fornecida pela Quick•Step® não terá 
validade. Portanto, aconselhamos que sejam utilizados somente acessórios Quick•Step®, 
visto terem sido especialmente desenvolvidos e testados para serem utilizados com os pisos 
Quick•Step®.

Pode escolher por onde se deseja começar. Pense qual será a maneira mais fácil para instalar o piso.

O Uniclic® é um sistema exclusivo porque permite colocar as réguas de duas maneiras diferentes:
Método A: Coloque a régua de piso a ser instalada em um ângulo de 20 a 30° em relação à régua já instalada. 

Movimente a régua ligeiramente para cima e para baixo, ao mesmo tempo que exerce uma pressão para a frente. Os 
pisos se encaixam automaticamente um no outro com um click. Pode consegui-lo inserindo o encaixe macho no encaixe 
fêmea, ou vice-versa. O método de encaixar o macho na fêmea é a maneira mais fácil e comum. 

Método B: Com Uniclic® pode ainda bater os pisos um contra o outro sem levantar. Para este método deve utilizar o 
batente especial Uniclic®. Os pisos não devem ser apertados com uma única pancada. Para evitar danificar os pisos 
deve juntá-los batendo gradualmente.



QUICK•STEP®

Coloque primeiro a manta na amplitude do ambiente e depois gradualmente coloque 
as réguas.  É indispensável utilizar uma manta de nivelamento para suavizar qualquer 
irregularidade do contrapiso.  O desenvolvimento especial da  manta Quick•Step® 2 em 1 
possui uma função anti-umidade, isolante, anti-ruído e niveladora. A camada superior torna 
a colocação dos pisos laminados mais fácil e garante uma ampla expansão posterior. Você 
poderá encontrar mais informações sobre a manta 2 em 1 da Quick•Step® e como efetuar 
a sua instalação na  embalagem da manta ou no representante autorizado. Se a manta já 
estiver colocada nos pisos, você apenas precisará utilizar  200 μ delona com fita adesiva, 
conforme fornecido. Deixe que a lona suba um pouco pela parede antes de cortar ao 
tamanho correto. Posteriormente, pode ser utilizado um rodapé na parede.
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Comece a primeira fila com uma régua inteira. Serre os encaixes longo e curto da primeira 
régua.

Coloque a régua com os  lados serrados contra as paredes. Coloque os espaçadores do 
kit de instalação entre as réguas e a parede. Isto permite ver se a junta de dilatação é 
suficientemente larga. 8 a 10 mm.

20 - 30°

Coloque a régua  que será instalada num ângulo de 20 a 30° em relação à régua 
instalada. Movimente a régua ligeiramente para cima e para baixo, ao mesmo tempo que 
exerce uma pressão para a frente. Os pisos se encaixam automaticamente um no outro 
com um clic. Posicione o bloco batedor Uniclic na parte curta entre as réguas bata com 
cuidado até alinhar.

≥ 20 cm≥ 20 cm

≥ 15 cm

É evidente que também é preciso serrar as réguas. Para realizar um corte limpo, serre 
com um modelo por baixo, se utilizar uma serra tico-tico ou  manual circular, e por cima, 
se utilizar a serra manual ou o traçador. Assegure-se de que a junção dos pisos, em duas 
fileiras sucessivas, nunca estão em linha. Assegure-se de que haja pelo menos a diferença 
de  15 cm.

20 - 30°

1 2

Encaixe a primeira régua na segunda linha. Também encaixe a segunda régua na segunda 
linha da fila prevista.
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Verifique a junção transversal entre estas réguas confortavelmente em conjunto, utilizando 
o bloco batedor Uniclic. Certifique-se de ambas réguas estejam niveladas e que você 
posicionou o bloco batedor como indicado na figura para evitar danos.

É preciso também deixar um espaço para dilatação de 8 a 10 mm entre a última fila e a 
parede. Não se esqueça quando instalar a ultima fila de réguas. Nos locais onde for muito 
difícil instalar as réguas Unilic® com o bloco batedor (por exemplo, contra a parede), pode 
encaixá-los utilizando a barra de ferro e o martelo.

OBSTÁCULOS

øx

øx+20mm

Nas filas onde existem tubos, verifique se fica perfeitamente alinhado com a junção entre 
duas réguas. Faça um furo com uma broca de diâmetro igual ao do tubo + 20 mm. Encaixe 
as réguas pelo lado mais curto e faça o furo no centro da junção. A seguir, pode colocar 
os pisos no chão.

øx

Proceda da seguinte forma: 
1. Medida  onde o tubo passará através da prancha. Não se esqueça de deixar o espaço 

da junta de dilatação. 
2. Utilize uma broca medindo o diâmetro do tubo de mais 20 milímetros para a expansão. 

Perfurar através da régua onde o tubo passará. 
3. Estender o furo para a borda da régua. 
4. Coloque o piso ao redor do tubo. 
5. Pegue outra régua e veja a parte que se encaixa exatamente no buraco restante e cole 

esta peça com cola de madeira.
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Para um acabamento perfeito ao redor dos tubos, Quick•Step® Kit. Quando instalar o piso 
em ambientes úmidos (como o banheiros), sempre utilize o Quick•Step® Kit em torno dos 
tubos e outros condutos, e cubra com o Quick•Step® pipe cover.

10 mm

Serre as réguas de forma que após colocação haja uma junta de dilatação por debaixo da 
porta de pelo menos 10 mm. Se não puder levantar o painel, utilize o bloco batedor ou a 
barra de ferro e o martelo para apertar os pisos juntos. Sempre use o Quick•Step® Kit  nos 
batentes de portas de ambientes úmidos (como os banheiros).



ACABAMENTOS

Retire os espaçadores.

Quick•Step ®
   One4All

Instale os rodapés sobre o excedente da lona que se está abaixo no piso na parede. 
Nunca fixe o rodapé no chão. Este método permite que as réguas possam expandir e 
contrair abaixo do rodapé. - Nos lugares onde não é possível instalar perfis nem rodapés, 
é preciso preencher as juntas de dilatação com a pasta elástica (Quick•Step® Kit).

MANUTENÇÃO

Você pode andar sobre o piso durante e imediatamente após a instalação. - Certifique-
se de que a umidade do ambiente é de pelo menos 50%. Se for necessário, utilize um 
umidificador.

Manutenção a seco é possível com o pano de microfibras da Quick•Step® ou um aspirador 
de pó. Certifique-se de que o aspirador é equipado com rodas macias e uma escova  
especial para parquet para evitar arranhões no seu chão. Nunca utilize um vaporizador.

A lavagem do piso é totalmente proibida.

QUICK•STEP®
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Para uma manutenção ligeiramente úmida, aconselhamos o kit de manutenção 
Quick•Step®(veja o manual de instruções que acompanha o produto). O uso de outros 
produtos de limpeza pode danificar o seu piso.   Limpe logo com um pano do chão até 
este ficar completamente seco. Somente recomendamos a limpeza a seco para produtos 
com chanfros.



A superfície lisa de seu piso laminado não absorve pó nem sujeira. Remova  cuidadosamente as manchas resistentes com  
Quick•Step® Force ou um pouco de acetona. Nunca utilize produtos abrasivos! Nunca utilize cera ou verniz no piso. 
-  Evite líquidos entre as réguas e no chão. 

<15 min.

Remova líquidos imediatamente.

Type “w”

Proteja os pés da mobília e das cadeiras com feltro. - Evite a entrada de sujidade, água e 
areia dentro de casa, colocando um tapete para limpar os pés à porta. - Utilize cadeiras 
e assentos (de escritório) com rodas macias que sejam adequadas para um pavimento 
laminado e/ou um tapete apropriado para a secretária.

Levante os móveis e nunca os arraste.


