
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES 
PISO VINÍLICO COLADO HANLEY 

2 mm e 3 mm 

 

 

 

 

 

“Simplifique a questão do bom gosto: escolha o melhor!” 

 



 

Orientações para operar os produtos: 

Piso Vinílicos Colados Hanley 

Pisos Vinílicos Hanley 

 

Os pisos vinílicos 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.  

Recomendamos a leitura deste manual pelo proprietário, assim como 

pela equipe de instalação e manutenção do revestimento após a 

aplicação e uso. As instruções contidas aqui são a garantia do melhor 

aproveitamento e durabilidade dos produtos adquiridos. 

 

01 – Conferência da mercadoria: 

 

Todo o material recebido deve ser conferido no ato da entrega. 

A Hanley mantém um rígido controle de qualidade em todos os produtos, 

mas para sua garantia, observe cuidadosamente qualquer defeito ou 

falha previamente. 

Em caso de avaria durante o transporte ou descarga siga as 

recomendações abaixo: 

– Registre na nota fiscal e comunique a loja. 

– Se possível, faça registro fotográfico. 

–Não instale produto que apresente defeito visível, pois produto 

assentado é considerado aceito. 

 

02– Características dos vinílicos Hanley: 

 

A camada superior de proteção dos pisos vinílicos possui milhões de 

microesferas de cerâmica incorporadas no revestimento superior 

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

abrasão. Os pisos vinílicos Hanley 2 mm são projetados para utilização em 

ambiente residencial, com tráfego leve.  

Os pisos vinílicos Hanley 3 mm são desenvolvidos para alto tráfego, com 

aplicação em ambientes residenciais e comerciais. 
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Os pisos vinílicos Hanley podem ser usados em praticamente todas as 

áreas da sua casa. Porém não recomendamos, a instalação dos pisos 

vinílicos Hanley em áreas externas, área de serviço, banheiros ou 

qualquer outro ambiente com grande exposição à umidade, luz solar ou 

variação de temperatura. 

 

03 – Garantia: 

 

A Hanley Importadora e Exportadora Ltda. assegura ao consumidor a 

garantia de 10 (dez) anos, após a emissão da nota fiscal do revendedor, 

contra eventuais defeitos de fabricação; sendo que a responsabilidade 

do importador se restringe somente à substituição do componente ou 

produto. 

Havendo necessidade de manutenção, a Hanley designará o serviço de 

assistência técnica autorizada. Para manter a garantia dos pisos Hanley, 

somente o serviço autorizado está credenciado a executar serviços de 

instalação, manutenção, troca de peças de reposição ou produto. 

Na hipótese da produção ou importação de um determinado produto 

ter sido encerrada, o produto deverá ser substituído por outro dentro da 

variedade de modelos disponíveis na linha.  

Variações de tonalidade, brilho e textura da superfície estão previstas no 

produto, devido ao processo de fabricação, e podem ser 

potencializadas caso ocorra mistura de lotes de fabricação. 

 

04 – Exclusões da garantia: 

 

• Instalação, modificação, reparos ou quaisquer serviços 

relacionados ao produto, por profissionais não autorizados pela 

Hanley Importadora Exportadora Ltda; 

• Perda de brilho pelo uso normal; 

• Instalação em parede, teto ou outra superfície diferente do piso; 

• Travamento do piso por móveis embutidos, corrimão de escada, 

bate-portas etc. (nunca utilize parafusos ou objetos pesados no 

piso e contra piso sem consultar antes o fabricante);  

• Manutenção contrária às instruções de limpeza do manual da 

Hanley, inclusive mediante a utilização de água em excesso ou 

agentes. Maiores esclarecimentos também estão disponíveis no 

site www.hanley.com.br > produtos > dicas de manutenção; 

• Instalação sobre contra piso que não esteja liso, plano, seco, limpo 

e sólido; 

http://www.hanley.com.br/
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• Instalação sobre contra piso com irregularidades maiores do 2 

mm/m;  

• Riscos, furos, impactos ou cortes decorrentes ou não de acidentes;  

• Riscos causados por objeto abrasivo / partículas abrasivas / 

agentes agressivos; 

• Desgaste por rodízios de cadeiras e outros móveis (são 

recomendados rodízios de poliuretano macio ou silicone);  

• Casos fortuitos, tais como situações decorrentes de calamidade, 

grave comoção pública, atos governamentais e incêndios;  

• Pisos com aquecimento que excedam a temperatura máxima de 

24ºC; 

• Pisos com aquecimento que tenham uma variação maior do 15ºC 

em menos de 24 hs; 

• Eventos de força maior, tais como inundações, incêndios e 

quaisquer outros fenômenos da natureza; 

• Ataque de insetos, inclusive cupins; 

• Exposição ao calor extremo; 

• Exposição continua e/ou direta à luz solar; 

• Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer outro tipo 

de líquido, inclusive urina; 

• Instalação em áreas externas abertas e sem cobertura, além de 

banheiros, cozinhas e ambientes sujeitos a umidade excessiva; 

• Insuficiência ou falha na impermeabilização do contra piso; 

• Instalação em ambientes com qualquer tipo de madeira (tacos, 

tábuas, parquets etc.) ou pedras e cerâmicas com juntas maiores 

que 2 mm, nos quais o piso não tenha sido previamente removido 

e, em seguida, tenha sido preparada uma nova base; 

• Uso de qualquer tipo de manta instalada sob o piso; 

• Perda ou excesso de brilho pelo uso/limpeza inadequados, 

aplicação de cera ou qualquer outro produto que contenha cera, 

silicone e similares em sua composição;  

 

A garantia contratual obedecerá aos prazos ora estabelecidos, sendo 

vedada a prorrogação, independentemente de o consumidor tê-la 

utilizado. 

No evento de um possível reparo, manutenção ou substituição do 

produto, esta garantia contratual não é cumulativa. 
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05 – Pré - Instalação: 

 

05.1 – Contra piso 

A regularização e o nivelamento é o ponto chave para a instalação do 

piso vinílico colado. 

A Hanley recomenda e distribui a Massa Niveladora Planiprep SC da 

empresa Mapei. Rendimento médio de 3,75 m2/kg ou 15 m2/saco de 4 

kgs. 

A camada de contra piso deve estar lisa, plana, seca, limpa e sólida. 

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 

massa niveladora.  

O contra piso para a aplicação dos pisos vinílicos, podem ser de 

concreto, lajes ou mistas, cerâmicas, marmorites, granilites, porcelanatos, 

etc, desde que para todos os casos, seja aplicada massa de 

regularização para corrigir possíveis ondulações, desníveis ou buracos, 

mantendo o perfeito regularização e nivelamento do contra piso.  

Em pisos de tacos, parquets ou tábuas é necessária a total remoção dos 

mesmos. Antes da aplicação sobre pisos de cimento queimado, este 

deverá ser regularizado previamente. 

Antes da regularização é necessário verificar possíveis problemas de 

umidade, devendo proceder com a impermeabilização prévia do 

contra piso. 

 

05.2 – Adesivo acrílico 

A Hanley recomenda e distribui o Adesivo Acrílico – ECO 4 LVT – da 

empresa Mapei. Adesivo à base de resinas acrílicas, antioxidante, 

composto de cargas minerais especialmente desenvolvidas para a 

aplicação em pisos vinílicos.  

Devido a sua composição com fibras especiais, este adesivo de alta 

qualidade, diminui a probabilidade da abertura de frestas e 

descolamento, em casos de grande amplitude térmica. 

Rendimento médio de 3,6 m2/kg ou 18 m2/balde de 5 kgs. Obs: O 

consumo poderá aumentar em casos de contra pisos porosos. 
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Tempo de Arejamento: Min: 10 minutos; Max: 30 minutos. 

Temperatura mínima para instalação: 15º. C. Temperatura máxima para 

instalação: 35º. C 

Não realizar instalação com umidade relativa acima de 70%. O adesivo 

acrílico poderá não fixar o piso vinílico. 

 

05.3 – Teste de umidade 

 

Antes do início da instalação é necessário verificar se há problemas de 

umidade no contra piso da obra. 

Para realizar esta verificação, aplique com fita adesiva pedaços de lona 

plástica de tamanho 1,00 x 1,00 m, diretamente ao contra piso, por 

durante 48 hrs.  

Após este período retire a lona plástica, caso exista a presença de 

umidade ou escurecimento do contra piso, deverá ser providenciada a 

correção prévia do problema. 

LEMBRE-SE: ADESIVOS ACRÍLICOS PERDEM SUA FIXAÇÃO NA PRESENÇA 

DE UMIDADE. QUALQUER PROBLEMA COM UMIDADE EXCESSIVA NO 

CONTRA PISO OU AMBIENTE, PODERÁ OCASIONAR O DESCOLAMENTO 

DO PISO VINÍLICO. 

 

05.4 – Aclimatação do piso 

Você deve colocar o piso vinílico 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. 

 

NUNCA deixar o piso vinílico exposto diretamente a luz do sol. 

Instalar o produto somente em ambientes com janelas e portas já 

colocadas; 

Aplicar somente em locais com proteção da luz do sol; 
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06 – Instalação: 

 
Ferramentas necessárias 

 

• Estilete 

• Esquadro 

• Trena 

• Lápis de carpinteiro 

• Desempenadeira dentada (dentes de 2 mm) 

• Taco revestido 

• EPIs 

 

06.1 – Demarcação da linha média 

 

A instalação do piso vinílico colado se inicia a partir de uma linha pré-

determinada. Meça a área a ser instalada e marque com fio traçante o 

meio do ambiente (figura 1) 

 
Distribua as réguas sem adesivo, orientando- se pela linha demarcada é 

as extremidades do ambiente. 

 

 

06.2 – Aplicação do Adesivo Acrílico 

 

Aplique o Adesivo Acrílico para piso vinílico somente no contra piso. 

Distribua a cola em direção à parede, com a utilização da 

desempenadeira dentada (1 mm), sempre em paralelo a marcação da 

linha média sem encobrir a mesma. 

 

 

 

 

Linha média 
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Após 10 ~ 15 minutos, verifique a aderência da cola (tac). Caso esteja 

satisfatório, inicie a colocação das réguas. 

 

 

06.3 – Distribuição das réguas 

 

Instale as réguas a partir da linha média, em direção as extremidades do 

ambiente. Ao chegar nas paredes realize os cortes e arremates 

necessários. 

É importante instalar as réguas do piso vinílico sempre no mesmo sentindo, 

observando as setas na parte inferior do produto.  

Após instalação das réguas, realize a aplicação da cola acrílica e a 

distribuição do produto na outra porção do ambiente. 

 

Adesivo Acrílico 
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06.4 – Fixação 

 

Para um bom acabamento do produto, logo após a colagem do piso 

utilize um taco de madeira revestido com carpete limpo e pressione 

firmemente em cima de todo a superfície do piso vinílico, garantindo o 

assentamento e aderência do produto.  

Verifique se o carpete utilizado está completamente limpo, para evitar 

riscos ou marcas ao piso. 

 

06.5 – Finalização 

 

Remova e descarte todos os materiais, embalagens e sobras de obra. 

Limpe todo o ambiente do piso vinílico com uma vassoura de cerdas 

macias, afim de retirar detritos e sujeiras. 

Proceder com a limpeza completa e tráfego de pessoas somente após 

48 hrs da instalação. 

Após a instalação, as primeiras 48hrs são muito importantes para um 

ótimo acabamento. 

Proteja o piso das variações de temperatura: 

- Não expor à luz, ao calor e ao frio.  

- Manter o ambiente com portas e janelas fechadas, cortinas ou 

persianas abaixadas e se possível climatizado. 
A não observação das recomendações acima poderá ocasionar o empenamento e 

descolamento do piso e haverá a perda da garantia 
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07 - Manutenção e limpeza: 

 

07.1 - Limpeza 

Siga as recomendações deste guia para garantir a durabilidade e 

qualidade dos produtos.  

48 hs 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 de limpeza, 

recomendamos o teste preliminar em uma pequena área escondida, 

evitando danos aparentes aos mesmos. Não utilize produtos de limpeza 

abrasivos, álcool ou à base de amônia.  

1. 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.  

2. 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. 

Não utilize cera nos pisos vinílicos 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 

dificuldade na limpeza.  

 

07.2 Manutenção 

 

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 produto. 

 

Evite expor os pisos vinílicos 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. 
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Caso o seu piso vinílico Hanley tenha sido exposto à uma grande 

quantidade de umidade, devido à vazamentos ou inundações, 

simplesmente remova água o mais rápido possível. Utilize jornais e 

panos para remover a umidade que permanece no piso. 

 

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. 

 

Para uma maior durabilidade dos seus pisos, deverá ser utilizado feltros 

embaixo dos móveis (cadeiras e mesas). Cadeiras com rodízios 

deverão utilizar rodas de poliuretano macio ou silicone. Faça a limpeza 

permanente das mesmas. 

 

Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e possíveis 

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

danos. 

 

 

 

Obrigado! 

 

Ficamos à disposição para qualquer dúvida sobre os nossos produtos. 

 

Hanley Importadora e Exportadora Ltda. 

Av. Icaraí, 2030 – Cristal 

Porto Alegre – RS 

Brasil – 90810 000 

 

51 30268898 

contato@hanley.com.br 

www.hanley.com.br  

 

 

 

mailto:contato@hanley.com.br

