CERTIFICADO DE GARANTIA
Parabéns pela aquisição do piso EspaçoFloor. São várias
linhas e padrões, ideais para quem busca conforto e beleza!
Linha EspaçoFloor Soft
Dimensões das réguas: 2 x 184 mm x 950 mm
Classe de Uso: 23 – Residencial
Sistema de instalação: Cola
Uso Residencial
Garantia: Residencial 10 anos
Linha EspaçoFloor Royal Mild / Wood
Dimensões das réguas: 2 x 184 mm x 950 mm
Classe de Uso: 23 – Residencial / 31 – Comercial Leve
Sistema de instalação: Cola
Uso Residencial e Comercial Leve
Garantia: Residencial 12 anos / Comercial Leve 7 anos
Linha EspaçoFloor Connect Click
Dimensões das réguas: 4,3 mm x 170 mm x 1210 mm
Classe de Uso: 23 – Residencial / 32 – Comercial Geral
Sistema de instalação: Click
Uso Residencial e Comercial geral
Garantia: Residencial 15 anos / Comercial Geral 7 anos
Linha EspaçoFloor Office Wood / Mild
Dimensões das réguas: 3 mm x 184 mm x 950 mm
Classe de Uso: 23 – Residencial / 32 – Comercial Geral
Sistema de instalação: Cola
Uso Comercial Geral
Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Geral 15 anos
Linha EspaçoFloor Office Stone / Square
Dimensões das placas: 3 mm x 470 mm x 470 mm
Classe de Uso: 23 – Residencial / 32 – Comercial Geral
Sistema de instalação: Cola
Uso Comercial Geral
Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Geral 15 anos

Linha EspaçoFloor Office Plus
Dimensões das placas: 3 mm x 600 mm x 600 mm
Classe de Uso: 33 – Comercial Intenso
Sistema de instalação: Cola
Uso Comercial Intenso
Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Geral 15 anos
Linha EspaçoFloor Office Plus Plank
Dimensões das réguas: 3 mm x 228 mm x 1220 mm
Classe de Uso: 33 – Comercial Intenso
Sistema de instalação: Cola
Uso Comercial Intenso
Garantia: Residencial 20 anos / Comercial Geral 15 anos
Linha EspaçoFloor Loose Lay Mild
Dimensões das réguas: 5 mm x 1780 mm x 1220 mm
Classe de Uso: 34 – Comercial Pesado
Sistema de instalação: Auto Portante
Uso Comercial Pesado
Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos
Linha EspaçoFloor Lay Square
Dimensões das réguas: 5 mm x 470 mm x 470 mm
Classe de Uso: 34 – Comercial Pesado
Sistema de instalação: Auto Portante
Uso Comercial Pesado
Garantia: Residencial 25 anos / Comercial Pesado 15 anos
Linha EspaçoFloor Solid Plank SPC (Stone Polymer Composite)
Dimensões das réguas: 5 mm x 180 mm x 1220 mm
Classe de Uso: 32 – Residencial / 32 – Comercial Geral
Sistema de instalação: Click
Uso Residencial e Comercial Geral
Garantia: Residencial 15 anos / Comercial Geral 7 anos
A Esplane Espaços Planejados fornece garantia sobre defeito de
fabricação a partir da data de aquisição do produto, desde que seja
instalado e conservado de acordo com as normas da Esplane, em
ambientes cobertos e fechados e para áreas de tráfego indicados
neste certificado.

Recomendações e cuidados para a instalação
Para que a instalação do piso ocorra de forma segura, recomendase utilizar EPIs (Equipamento de proteção individual), como óculos,
luvas, máscaras, protetor auricular, botas de borracha e capacete.
Climatização: Antes da instalação o piso deve descansar no
ambiente de que será instalado durante 48 horas em temperatura
media de 18° a 25°C.
Condições do contra-piso: deve estar limpo, livre de sujeira,
graxas, ceras e óleos. Firme, sem rachaduras, sem peças de
cerâmica ou pedras soltas, sem movimentações estruturais ou com
problemas de curagem. Deve ainda estar liso e sem depressões, ou
com desníveis maiores que 1 mm que não possam ser corrigidos
com a massa de preparação. Seco e isento de qualquer umidade,
perfeitamente curado, impermeabilizado, totalmente isento de
vazamentos hidráulicos.
Análise do contra-piso: Corte vários pedaços de plásticos
(Polietileno) de 50 x 50 cm. Fixe-os com fita adesiva em diversas
áreas do contra piso e observe após 48 horas.
Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água, ou existam
marcas de condensação ou escurecimento do contra piso, há
indicação de problemas de umidade, impedindo a instalação do
Piso Vinílico Espaçofloor.
Contra-pisos inadequados:
Cimento queimado liso: deverá ser apicoado e feita uma nova base.
Qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquet, madeira maciça
ou laminada): remover estes materiais, e regularizar a base antes
de aplicar os pisos vinílicos.
Carpete têxtil: remover, e regularizar a base antes de instalar o piso.
Pedras naturais, porcelanato, cerâmicas com juntas maiores que 3
mm: deverá ser aplicada argamassa de regularização para cobrir as
juntas.
Pisos vinílicos antigos, mantas vinílicas e VCT: remover os
materiais, remover colas e graxas, regularizar a base antes de
instalar o piso.
Independente do tipo do contra piso, ele deve estar sempre
impermeabilizado, regularizado e nivelado.

Limpeza e conservação
 Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem
torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o
mínimo de água possível.
 Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja
de aço ou abrasiva, pois esses produtos podem causar danos.
 Não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza ou
eventual remoção de manchas.
 Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme
gorduroso na superfície do piso, dificultando a limpeza.
 Não exponha o piso a quantidades excessivas de água ou
qualquer líquido, tampouco deixe que os mesmos
permaneçam sobre o piso. Remova excessos após a limpeza.
Limpeza inicial:
 Para cura total do adesivo utilizado na instalação, a primeira
limpeza deve ser feita somente após 5 dias após a instalação.
 Utilizar uma vassoura de cerdas macias, ou um pano bem
torcido em solução de água e detergente neutro. Utilize o
mínimo de água possível.
 É obrigatória a utilização de rodízios de poliuretano nas
cadeiras, pois outros tipos de rodízios poderão danificar a
superfície, riscando a mesma.
 Proteja os pés dos móveis com feltro e evite arrastá-los
durante o deslocamento, pois podem danificar a superfície do
piso. Use tapetes embaixo dos móveis pois absorvem os
pesos concentrados com mais facilidade, evitando
amassamento do piso.
 Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira e
possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos
sapatos para evitar dano.

Exclusões da garantia
Danos causados por umidade ascendente ou descendente, sujeira
excessiva, ou irregularidade no contra-piso.
Perda do brilho do piso pelo uso normal, diferença de tonalidade
entre amostras ou ilustrações impressas do produto adquirido.
Modificações, reparos ou serviço prestados por instaladores que
não são qualificados para tal objetivo.
Uso indevido, impactos, danos causados por meios de transportes,
cortes, riscos, acidentes, negligência, dolo, ausência de protetores
ou capachos e tapetes sob os móveis, uso de água em excesso na
limpeza.
Furos ou depressão causados por pregos de sapato de salto.
Problemas causados por incêndio ou outras catástrofes naturais.
Exposição direta do produto a fonte de calor ou calor extremo.
Exposição contínua e direta a luz solar.
Aplicação em áreas externas e sujeitas ao molhamento extremo.
Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer tipo de
líquido, inclusive excremento de animais (urina e fezes).
Instalação do piso em ambientes não indicados de acordo com sua
Classe de Uso.
ATENÇÃO
A Esplane Espaços Planejados não garante seus produtos
quando sujeitos a ação de umidade no contra-piso e considera
improcedentes as reclamações relativas aos problemas
decorrentes dessa umidade, tais como: manchas,
estufamentos, desplacamento, levantamento da capa de uso,
bolhas ou fretas nas juntas, dentre outros.
Produto importado e distribuído por Esplane Espaços Planejados
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