
RÉGUAS VINÍLICAS 

Instalação das Réguas Vinílicas. 

Requisitos do contra piso : 

Instalar sobre o concreto liso, limpo e seco. Pisos de mosaico, cerâmica, 
mármore, porcelanato, ardósia, granilite, cimento queimado, etc, podem ser 
mantidos, desde que sua condição esteja perfeitamente lisa, fixa, firme e sem 
rachaduras, seca e livre de óleo, cera ou outros contaminantes antes da 
instalação. Revestimentos de madeiras como pisos de assoalhos, parquet, 
tábuas ou laminados, existentes no ambiente,  devem  estar bem aderidas à 
sub-base, ou removidas antes de instalar o novo produto. Caso o contra piso 
não esteja perfeitamente liso e em ótimas condições, qualquer defeito poderá 
aparecer na superfície do seu novo piso. Em caso de rachaduras ou buracos 
pequenos no contrapiso, será necessário corrigi-lo com uma massa de 
nivelamento ( PVA ) – ( consultar o Informativo dos Pisos Vinílicos da Papinil ). 

Instalação das Réguas Vinílicas:  

Os melhores resultados são obtidos através do alinhamento no 
contrapiso a partir do centro da sala. Medir e marcar o centro de cada 
extremidade das paredes. Ligue estes pontos centrais com uma linha de giz. 
Localize o centro para estabelecer uma linha em ângulo reto com a linha 
existente. (Utilize um esquadro de carpinteiro).  Acrescente um adicional de 5% 
na metragem total, devido aos cortes e desperdícios. Dividir o comprimento 
entre as paredes (em centímetros ou milímetros) pela largura das réguas. Se 
menos da metade de uma régua for instalado nas bordas, será necessário 
ajustar as linhas de giz. Será mais trabalhoso e menos atraente se um pedaço 
da régua vinílica, tiver que ser cortada nas bordas.  

Não espalhar a cola, mais do que o necessário para a instalação dos 
pisos, pois pode ocasionar a perda do ligamento. O tempo de aderência pode 
variar dependendo da temperatura e da umidade local. Siga as instruções 
recomendadas pelo fabricante da cola acrílica. Utilize uma desempenadeira lisa 
para a aplicação da cola no contrapiso. A instalação do piso em áreas que 
recebem períodos prolongados de luz direta do sol, podem ocasionar a 
descoloração das réguas vinílicas. O uso de persianas ou cortinas, são 
recomendados nestas áreas, durante as horas de pico de luz solar. 
Temperaturas excessivas devido à luz direta do sol podem causar a dilatação 
das réguas vinílicas. 

Com cuidado, coloque a primeira régua vinílica, na junção das linhas de 
giz. (Figura 1). Continue colocando as réguas, certificando-se de cada régua 
esteja rente à linha de giz e ajustado contra a régua adjacente. Certifique-se de 
que a régua esteja bem encaixada, tanto nas réguas seguintes, como aderidas 



na cola, com especial atenção para as bordas. Coloque em uma forma de 
pirâmide ou linha por linha. (Figura 2 e 3).  

Para encaixar as réguas parciais, sobreponha a peça a ser cortada, 
exatamente ao longo da última peça completa, encostando-a contra a parede e 
marcando a linha de corte onde se sobrepõem. Certifique-se de que a borda de 
corte das réguas vinílicas, estejam contra a parede, para assegurar que os 
acabamentos nas emendas, fiquem perfeitamente alinhados. Para ajustar o 
piso em torno das soleiras das portas, cachimbos ou outras saliências, recorte 
primeiramente, um molde de papel, e logo após, realizar o corte no piso. Com o 
pedaço do piso cortado, tente encaixá-lo no lugar antes da aplicação com a 
cola. Após terminar a instalação, utilize um rolo de 45 kg, para rolar sobre o 
piso instalado. Este procedimento, irá garantir a firme aderência das réguas 
vinílicas. 

Considerações sobre a manutenção das Réguas Vinílicas: 

Limpe os respingos imediatamente. Utilize uma vassoura de pelos macia 
para retirar a poeira e logo após, utilizar um pano ou mop, umedecido com 
água e sabão ou detergente neutro, removendo as manchas e a poeira da 
superfície. Nunca utilize detergentes fortes, sapólio, abrasivos, palha de aço, 
soda ou água sanitária. Para evitar um possível risco permanente ou dano, 
utilize dispositivos adequados de proteção, como protetores de feltro nos pés 
das mobílias e cadeiras. Tenha cuidado ao remover e substituir móveis ou 
eletrodomésticos.  

Estas instruções são diretrizes gerais, para os procedimentos adequados para 
a instalação e manutenção deste produto de réguas vinílicas. Para obter 
informativos mais detalhados sobre os pisos vinílicos, por favor, contate: 
papinil@papinil.com.br ou pelo site: www.papinil.com.br e baixe o download do 
Informativo dos Pisos Vinílicos. 
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