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 Instalação de mosaicos de alcatifa  
 
 
Os mosaicos de alcatifa modulyss® encontram-se disponíveis em diferentes cores, estruturas e 
desenhos. Portanto, as possibilidades criativas são ilimitadas. Contudo, para obter os melhores 
resultados, é absolutamente necessária uma correta instalação dos mosaicos de alcatifa. Por 
isso mesmo, deverá seguir cuidadosamente as instruções de instalação.  
 
Algumas das principais vantagens dos mosaicos de alcatifa modulyss® são a facilidade e a 
flexibilidade com que podem ser instalados ou substituídos. Além disso, instalar mosaicos de 
alcatifa significa uma redução dos custos, pois existem menos desperdícios por corte em 
comparação com as alcatifas em rolo  ou outros revestimentos de pavimento.  
 
 
01 Preparação  
 
Embalagem 
 
Uma palete contém 20 caixas. Cada caixa contém 5 m² de mosaicos de alcatifa.  
Coloque as caixas numa superfície plana na divisão onde a alcatifa irá ser instalada. Abra as 
caixas pelo topo ou pela lateral e deixe que os mosaicos fiquem, pelo menos, 24 horas a 
aclimatar-se.   
 
Inspeção  
 
A qualidade, a cor e o número de lote são indicados em todas as caixas. Esta informação, 
juntamente com a seta que indica a direção do pelo, pode ser encontrada na parte de trás de 
todos os mosaicos de alcatifa. Para um resultado uniforme, é muito importante utilizar mosaicos 
do mesmo lote numa mesma divisão. Por conseguinte, deverá verificar sempre o material 
entregue antes de iniciar a instalação dos mosaicos.  
 
Condições ambientais  
 
Enquanto aguarda a instalação, armazene os mosaicos numa divisão fechada a uma 
temperatura entre 15° C e 25° C e com uma humidade relativa de ± 60 %. 
 
Substrato  
 
Os mosaicos de alcatifa modulyss® podem ser instalados em todos os tipos de pavimento 
desde que estes estejam secos, limpos e nivelados e sejam resistentes a matérias gordas e 
sólidos. Os resíduos de revestimentos de pavimento anteriores devem ser removidos.  
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O substrato deve ser estabilizado e seco e também deve cumprir os requisitos das normas e 
requisitos de construção nacionais. A temperatura do substrato deve estar entre 10° C e 25° C 
e a humidade não pode exceder os 5%.  
 
Aquecimento por piso radiante  
 
Em divisões com aquecimento por piso radiante, o sistema de aquecimento por piso radiante 
deve ser desligado, pelo menos, 24 horas antes da instalação da alcatifa. Depois poderá 
regressar gradualmente à sua temperatura (± 5° C/ dia), 48 horas após a instalação dos 
mosaicos de alcatifa. Certifique-se de que o circuito de aquecimento é totalmente à prova de 
água.   
 
 
02 Instalação dos mosaicos de alcatifa  
 
Instalação 
 
Todos os mosaicos de alcatifa são concebidos para serem instalados separadamente.  
 
Não é necessário qualquer aderente permanente para instalar os mosaicos de alcatifa, por isso 
recomendamos a utilização de uma cola antiderrapante ou semi-adesiva. Estes tipos de cola 
possuem um efeito adesivo duradouro e não endurecedor depois de secas.  
 
Certifique-se de que os mosaicos de alcatifa são instalados de forma ajustada uns contra os 
outros; a parte de trás deve encaixar firmemente e o pelo não pode ser apertado. Se os 
mosaicos de alcatifa forem pressionados com demasiada força, poderão criar-se 
protuberâncias e deformações.  
 
Para instalar o piso, o ideal é começar pela abertura da porta. Instala-se um mosaico inteiro na 
abertura da porta, continuando depois até ao centro da divisão, paralelamente à parede 
principal. Este ponto central serve como ponto de partida para a posterior instalação passo-a-
passo dos mosaicos.  
 
Direção do pelo  
 
Uma seta na parte de trás do mosaico indica a direção do pelo e pode ser utilizada para instalar 
o produto de diferentes formas:  
 

 

Um sentido  
Os mosaicos de alcatifa são instalados na mesma direção para criar um 
revestimento do pavimento uniforme. 
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Jogo de Damas 
As setas na parte de trás dos mosaicos de alcatifa são giradas em 90° 
alternadamente. 

 

Efeito tijolo 
Cada mosaico é movido horizontalmente meia fila de modo a que os 4 
cantos nunca coincidam.   

 

Efeito ladrilho 
Cada mosaico é movido verticalmente meia fila de modo a que os 4 
cantos nunca coincidam. 

 
A ficha técnica indica quais as possibilidades de instalação existentes para o respetivo produto.  
 
Corte dos mosaicos  
 
Para concluir a divisão, na grande maioria dos casos, os mosaicos de alcatifa terão de ser 
cortados à medida com uma lâmina de corte Stanley. Os mosaicos de alcatifa são cortados 
pela parte de trás.  
 
Coloque o Mosaico B que pretende cortar de forma precisa sobre o Mosaico A. Utilize um 
mosaico extra (C). Empurre o último até à parede sobre o Mosaico B.  
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Seguidamente, assinale no Mosaico B onde deverá cortar.  

 
 
 
Finalmente, instale o Mosaico B cortado no espaço entre a parede e o Mosaico A.  
 

 
 
Proteção do pavimento após a instalação  
 
Certifique-se de que o revestimento do pavimento que foi acabado de instalar está 
suficientemente protegido caso a divisão ainda tenha de ser utilizada por outros trabalhadores. 
Por isso mesmo, não coloque qualquer mobília sobre o pavimento durante a instalação. Mova 
mobílias pesadas sobre placas de cartão prensado para evitar que a alcatifa se danifique. 
 
 
03 Condições  
 
Pode ser instalado um máximo de 100 m² previamente para cada instalação para efeitos de 
avaliação. Se uma parte afetada reportar qualquer desvio das especificações originais e/ou se 
for detetado um erro de fabrico, a modulyss® deve ser informada antes de prosseguir com a 
instalação dos mosaicos de alcatifa.  
 
A garantia da modulyss® pode não se aplicar se as instruções de instalação não forem seguidas. 
A modulyss® não se responsabilizará por erros resultantes de uma instalação não profissional. A 
garantia só será aplicável se a alcatifa for utilizada em circunstâncias normais (instalação e 
manutenção corretas).  
  
 
 
 


