
INSTALAÇÃO / SEGURANÇA NO TRABALHO
Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomenda-se utilizar EPIs 
(equipamentos de proteção individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular, 
botas de borracha e capacete quando necessário.

O CONTRAPISO DEVE ESTAR:
- seco e isento de qualquer umidade, perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente 
isento de vazamentos hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas, movimentações estruturais ou 
de cura;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não possam ser corrigidos com a 
massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do contrapiso deve ser de 2,5% sob 
teste de umidade CM (método de carbureto de cálcio).

O CONTRAPISO PODE SER:
Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar impermeabilizado, regularizado e nivelado.

CONTRAPISOS INADEQUADOS: 

MASSA DE PREPARAÇÃO

RECOMENDAÇÕES PARA A INSTALAÇÃO

GARANTIA
Ao escolher o Ambienta®, você tem a garantia Tarkett de 15 anos*. 

Click (cor 9308611)

*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.

- cimentado queimado térreo: deverá ser apicoado e preparada uma nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets, etc): o piso deve ser removido e preparada 
uma nova base;
- pedras e cerâmicas irregulares com juntas maiores que 3mm: devem ser removidas total ou 
parcialmente e deve ser preparada uma nova base.
Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na proporção de 3:1, com no mínimo 
2,0cm de espessura.

Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso, recomendamos a utilização da 
TARKOMASSA®, autonivelante que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente 
resistência mecânica.
Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento e aplicação. Você também pode fazer 
a massa de preparação com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento Técnico 
para mais informações.

ADESIVO
Para garantia do Ambienta®, utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na 
instalação. O Ambienta® Click, com sistema de encaixe fácil, não requer 
adesivo na instalação.



LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

RECOMENDAÇÕES GERAIS:

LIMPEZA INICIAL

LIMPEZA DIÁRIA / PERIÓDICA:

REMOÇÃO E IMPLANTAÇÃO DE CERA 

Para mais informações, entre em contato através do 
08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16h, ou pelo 
e-mail: relacionamento@tarkett.com.
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- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema 
aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência do piso, 
aumenta a durabilidade e reduz o custo de conservação;
- o uso de um capacho de, no mínimo, 2 passos na entrada do 
ambiente é recomendado para eliminar até 80% do resíduo de 
tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou 
eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente neutro, pois 
outros tipos de produtos de limpeza agridem a superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos 
móveis, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a 
superfície;
- proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los durante 
o deslocamento, pois podem danificar a superfície do piso.

Para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza inicial 
no piso somente 7 dias após a instalação:
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com 
vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com 
mop-água ou máquina industrial (disco vermelho). Utilize o 
mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a 
secagem total do piso antes da liberação para uso;
- se desejar um acabamento com brilho, aplique de três a cinco 
camadas de cera acrílica, com intervalo, de no mínimo, 30 
minutos entre cada aplicação. Aguarde pelo menos 2 horas e 
certifique-se de que o piso esteja totalmente seco antes de liberar 
o tráfego. O uso de cera no Ambienta® não é obrigatório, mas sua 
aplicação facilita a limpeza diária;
- o Ambienta® Click pode ser limpo imediatamente após o término 
da instalação. Utilize o mínimo possível de água.

- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira, com
vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro, com 
mop-água ou máquina de limpeza (com disco vermelho). Utilize o 
mínimo possível de água;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a 
secagem total do piso antes da liberação para uso;
- caso tenha aplicado cera e deseje recuperar o brilho, 
periodicamente, aplique apenas uma camada após a limpeza, 
utilizando mop-cera ou a técnica de spray-buffing com máquina 
industrial.

Procedimentos de remoção de cera devem ser realizados somente
quando necessários. Esta etapa deve ser considerada somente 
quando há aplicação anterior de cera.
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia, cascalho e 
poeira, com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique uma solução de removedor neutro de cera com máquina
industrial (disco verde) ou limpador tipo LT com base de espuma 
abrasiva;
- enxague utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e permita a 
secagem total do piso;
- reaplique de três a cinco camadas de cera acrílica com intervalo
de, no mínimo, 30 minutos entre cada aplicação;
- aguarde pelo menos 2 horas e certifique-se de que o piso esteja
totalmente seco antes de liberar o tráfego.


