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Orientações para operar os produtos: 

Piso Vinílico Loose Lay 5 mm 

Piso Loose Lay 

Os pisos Loose Lay Hanley representam a mais nova geração de pisos de 

alta qualidade, com acabamento similar aos assoalhos de madeira 

natural.  Projetados especialmente para uma fácil instalação, com um 

trabalho manual reduzido ao mínimo.  

A camada superior de proteção do piso Loose Lay Hanley possui milhões 

de microesferas de cerâmica incorporadas no revestimento superior 

(overlay) que deixam o material mais resistente e durável ao desgaste e 

arranhões. Os pisos Loose Lay Hanley podem ser usados em praticamente 

todas as áreas da sua casa. 

Leia a próxima seção com as instruções para instalação e em poucas 

horas você desfrutará o novo piso da sua casa. 

 

Medição e visita prévia 

 

Meça o comprimento e a largura do ambiente. Caso haja alguma área 

anexa, tire as medidas separadamente. Isso lhe fornecerá a metragem 

quadrada de seu ambiente.  

É recomendado que seja adquirido no mínimo 10% a mais do que a área 

real para instalação do piso, para corrigir possíveis erros, arranhões ou 

futuras reposições.  

A maioria das instalações utiliza em média 10% acrescentado da 

metragem total, contudo, a quantidade pode variar conforme o 

tamanho do ambiente, projeto e paginação. 

Cuidado, não instale os pisos Loose Lay sobre carpete ou espuma. O 

produto não é recomendável para utilização externa, saunas e 

exposição do sol. É também extremamente indicado não utilizar em 

ambientes sem controle da temperatura. A exposição ao sol em grandes 

períodos pode danificar o seu piso. 
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Instalação do piso vinílico Loose Lay 5 mm 
 

VERIFIQUE A INTEGRIDADE DO MATERIAL ANTES DO INÍCIO DA 

INSTALAÇÃO 

 A Hanley mantém um rígido controle de qualidade em todos os 

produtos, mas para sua garantia, observe cuidadosamente qualquer 

defeito ou falha. 

Condições prévias para instalação 

 

Aclimatação do piso 

 

Você deve colocar o piso vinílico Loose Lay horizontalmente, no local da 

instalação 48 horas antes da obra. Retire o material da caixa durante o 

período de aclimatação. Mantenha a temperatura estável durante todo 

o processo de instalação. Verifique as recomendações específicas sobre 

temperatura e instalação neste manual. 

 
Preparação do contrapiso 

 

Para uma melhor aderência da fita dupla face e acabamento final, o 

contra o contra piso deve estar liso, plano, seco, limpo e sólido. Grampos 

para carpete ou resíduos de adesivos devem ser removidos para garantir 

uma instalação adequada.  

 

O contra piso deve estar plano, com tolerância de 1 mm a cada 1 m. 

Qualquer irregularidade excedente deve ser lixada ou preenchida com 

um nivelador de piso.  

 

Imperfeições como buracos ou relevos podem afetar o acabamento 

final da instalação 

 

Devem ser verificados problemas relativo a umidade no contra piso e 

resolvidos previamente à instalação. O piso Loose Lay Hanley não 

garante que a umidade do contra piso não passe para o ambiente e 

vice e versa, e pode acarretar mal cheiro e mofo. 

Ao instalar o piso vinílico Hanley sobre piso cerâmico, as juntas do rejunte 

existentes deverão estar niveladas com produto nivelador. Caso o piso 

Loose Lay Hanley seja instalado sobre pisos com textura ou juntas 

superiores a 1 mm, este também deverá ser nivelado. 
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Ferramentas necessárias 

 

• Estilete 

• Esquadro 

• Trena 

• Lápis de carpinteiro 

• Fita dupla face 

• EPIs  

 

Aplicando a fita dupla face 

 

1. Em ambientes menores do que 16 m2, deverá ser aplicada a fita dupla 

face em todo o perímetro do ambiente (figura 1), deixando um 

espaçamento de 75 mm para as paredes (figura 2)  

Figura 1 

 
 

Figura 2 
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2. A medida que as réguas forem instaladas, remova a camada superior da 

fita dupla face (figura 3). 

Figura 3 

 

 

3. Em ambientes maiores do que 16 m2, recomenda-se a aplicação de 

uma “malha” de 120 cm x 120 cm de fita dupla face, para evitar o 

deslocamento do piso em bloco (figura 4). 

 

Figura 4 
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4. Comece a aplicação do piso, em um dos lados do ambiente. Formando 

uma linha inteira de réguas. (figura 5). 

 

Figura 5. 

 
 

Dica importante: A instalação do piso Loose Lay Hanley não utiliza 

espaçamento entre o piso e a parede. É importante que o piso esteja 

firmemente pressionado contra as paredes 

 

 

5. Ao instalar o piso vinílico Hanley clic, é recomendado que a paginação 

do piso seja realizada com a amarração de 1/3, certificando-se que os 

topos das réguas não estejam alinhados. 

 

6. Ao final de cada fila, para um corte correto (figura 6), posicione 2 réguas 

uma em cima da outra, sobre a penúltima régua (figura 7). 

Figura 6 
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Figura 7 

 

 

 

7. Coloque uma terceira régua sobre as duas últimas, pressionando esta 

firmemente contra a parede (figura 8). 

Figura 8 

 

 

 

 

 

 

 

POSICIONAR UMA RÉGUA SOBRE A 

OUTRA.  

COLOQUE UMA TERCEIRA RÉGUA, SOBRE AS DUAS PRIMERAS, 

PRESSIONANDO FIRMEMENTE ESTA CONTRA A PAREDE. 
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8. Posicione uma régua no sentido perpendicular, com o desenho virado 

para baixo, servindo como guia para corte. Sempre, pressionando contra 

a parede (figura 9). 

Figura 9 

  

 

9. Retire a terceira régua, que estava contra a parede, e com estilete 

afiado, realize um firme corte na régua inferior (figura 10). 

Figura 10 

 

 

 

 

 

 

POSICIONE OUTRA REGUA NO 

SENTIDO PERPENDICULAR. 

RETIRE A REGUA CONTRA A 

PAREDE E REALIZE UM CORTE 

FIRME COM ESTILETE. 
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10. Pronto! Agora destaque o pedaço de piso cortado, este irá se encaixar 

perfeitamente no espaço final da fileira (figura 11). Utilize o pedaço que 

sobrou, para iniciar a próxima fila. 

Figura 11 

 

 

Para iniciar a segunda fila, com a amarração na proporção 1/3, meça e 

marque as peças e em seguida use o esquadro e estilete apropriado 

para alinhar e cortar. 

 

11. Continue o mesmo padrão em todas as linhas restantes. Lembre-se de 

sempre colocar a extremidade cortada da primeira placa contra a 

parede (figura 12). 

 

Figura 12 
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Piso Loose Lay e a temperatura 

 
O piso Loose Lay é um material flexível e podem mudar de tamanho se 

expostos a temperaturas muito baixas ou muito altas. Para uma correta 

instalação e manutenção é muito importante observar os seguintes 

pontos: 

Instalação: 

 

• 48 hrs antes da instalação, no ambiente da obra retire os pisos das 

caixas e acondicione na horizontal. 

• A instalação dos pisos Loose Lay não deverá ser realizada com 

temperatura ambiente abaixo de 15º C e acima de 32ºC. 

• Para um perfeito acabamento, a temperatura ambiente deverá 

ficar estável pelas próximas 48 hrs. após a instalação.  

• A instalação de pisos em obras que ainda não tenham suas janelas 

e portas instaladas previamente, não é recomendada. 

• Um perfeito nivelamento do contra piso garante um piso com 

melhor acabamento. 

 

Manutenção: 

 

• Nunca deixe o piso Loose Lay exposto diretamente ao sol. 

Temperaturas altas podem danificar o piso.  

• Proteja o piso Loose Lay da amplitude térmica. Variações de 15ºC 

em menos de 48 hrs, podem acarretar a abertura de juntas. 

•       A Hanley não recomenda a utilização de piso Loose H com 

aquecimentos. Podem ocorrer abertura de frestas entre as réguas. 

 

 

Não seguir as recomendações acima poderá danificar o piso vinílico e 

invalidará a garantia do produto 
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Guia De Manutenção 

 
Parabéns! Você finalizou a instalação do seu piso Loose Lay Hanley. Os 

novos e resistentes pisos Hanley são produzidos sob os mais altos padrões 

de qualidade para fornecer satisfação por muito tempo.  

Por favor siga as recomendações deste guia para garantir a durabilidade 

e qualidade dos produtos.  

Após a colocação dos pisos recomendamos uma primeira limpeza para 

remoção de qualquer sujeira ocasionada pela instalação.  

Para proteger a superfície do piso de elementos abrasivos 

recomendamos o uso de capachos e tapetes na entrada dos ambientes, 

limitando assim a entrada de sujeira nos ambientes.  

Antes da utilização de qualquer novo produto recomendamos o teste 

preliminar em uma pequena área escondida dos pisos, evitando danos 

aos mesmos. Não utilize produtos de limpeza abrasivos, álcool ou à base 

de amônia.  

Procedimentos: 

Antes de começar a limpeza, varra com uma vassoura de cerdas macias 

ou aspirador de pó para garantir que todo o pó e sujeira sejam 

removidos.  

Após utilize um esfregão ou pano bem “torcido” para limpar a superfície, 

com detergente neutro e água limpa e preferencialmente morna. Utilize 

uma flanela seca para retirar o excesso de umidade e dar um 

acabamento final. 

 Recomendações: 

 

1. Não permita que animais domésticos transitem no piso sem as 

unhas cortadas, o que pode danificar o produto. Da mesma forma 

sapatos femininos com salto muito fino, podem danificar o piso. 

 

2. Evite expor os pisos Loose Lay Hanley diretamente ao sol, durante 

períodos prolongados de tempo. Em horários de maior exposição à luz 

solar, recomendamos a diminuição da incidência de luz, através de 

cortinas e persianas. 

 

3. Não utilize cera nos pisos Loose Lay Hanley. A superfície dos pisos é 

muito densa e não porosa, o que não permite a que a cera penetre e 

forme uma camada de que pode causar o amarelamento dos pisos e 
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dificuldade na limpeza. Esta característica não-porosa fornece toda a 

proteção contra marcas e manchas que o seu piso necessita, assim o piso 

Loose Lay Hanley é de fácil manutenção. 

 

4. Caso o seu piso Loose Lay Hanley tenham sido expostos à uma 

grande quantidade de umidade, devido à vazamentos ou inundações, 

simplesmente remova à água o mais rápido possível. Utilize jornais para 

remover a umidade que permanece no piso. 

 

5. Quando for realizar a movimentação de objetos pesados ou 

mobília, sempre recomendamos a colocação de painéis de 

compensado para a proteção dos pisos. Isto protege contra arranhões, 

rasgos e amassados.  

 

6. Para uma maior durabilidade dos seus pisos, recomendamos a 

utilização de feltros embaixo da mobília (cadeiras e mesas). Cadeiras 

móveis deverão utilizar rodas de poliuretano macio e com limpeza 

permanente das mesmas. 

 

7. Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e 

possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos sapatos para 

evitar danos. 


