
MANUAL GERAL  DE INSTALAÇÃO

VITAL
®2021

PISO VINÍLICO EM RÉGUA - LVT

CAPA DE USO 0,15 mm



O resultado final da aplicação do piso vai muito além da qualidade  
do material que compõe o produto. A capacidade técnica,  
o esmero e o talento empregados pelo técnico instalador 
interferem diretamente no conjunto da obra. Seguindo as boas 
práticas que a Finottato utiliza com seus parceiros profissionais, 
oferecemos um manual que visa auxiliar cada passo de uma 
instalação eficiente.



1. A base onde será instalado o piso LVT Vital deverá encontrar-se em perfeitas condições: 
limpa, firme, seca, nivelada e sem umidade. Mesmo que a base pareça seca ela ainda pode 
estar úmida, por isso o teste de umidade é obrigatório (umidade máxima permitida: 2,5%). 
Em caso de instalação sobre piso aquecido, consultar item 7 deste documento. 

2. Em locais recém-construídos ou após reformas no contrapiso, é necessário secar a 
superfície de 7 a 14 dias antes da aplicação, garantindo assim que não tenha umidade retida 
na superfície de instalação.  

3. Qualquer polimento, pintura, sujeira, etc, devem ser completamente removidos do 
contrapiso antes da instalação. Todo e qualquer detrito na superfície deve ser removido.  

4. Certifique-se de que o contrapiso esteja nivelado – as irregularidades devem ser 
corrigidas com massas niveladoras ou autonivelantes, dependendo da situação da base. 
Para a instalação de pisos LVT, a norma NBR 14917-2 deve ser cumprida, pois estabelece que 
o desnível pode ter no máximo 3 mm entre dois pontos, caso contrário toda imperfeição será 
transferida para a superfície do piso, comprometendo a estética do produto, indeferindo a 
garantia.  

5. Adesivo e piso devem ser mantidos no mesmo ambiente por no mínimo 24 horas antes 
do início da instalação. As réguas devem ficar fora da caixa para climatização, em posição 
horizontal e em empilhamento máximo equivalente a 4 caixas. No momento da instalação, é 
ideal que a temperatura ambiente esteja entre 15°C e 27°C.  A base deve estar impermeabilizada 
conforme as normas da ABNT NBR 9575 e NBR 95746 – a impermeabilização deve impedir 
também a passagem de vapor. IMPORTANTE: a FINOTTATO não fornece garantia a produtos 
expostos à umidade ascendente ou descendente do contrapiso que ocasiona odores, fendas, 
bolores, etc.  

6. Analise as réguas antes da instalação, pois a FINOTTATO não fornece garantia em defeitos 
visuais após a instalação. Para a aplicação do piso recomendamos o ADESIVO ACRÍLICO 
FINOTTATO. 

7. Uso como piso aquecido: recomendamos uso do piso LVT Vital apenas com os sistemas 
de aquecimento do tipo radiante hidráulico. Os componentes do sistema de aquecimento 
radiante devem estar a um mínimo de 1,3 cm abaixo da superfície da laje de concreto e 
devem estar operando há pelo menos 3 semanas antes da instalação para eliminar a umidade 
e calibrar as configurações de temperatura.

PREPARAÇÃO



Atenção: Para a instalação correta do piso LVT Vital, recomenda-se seguir as 

instruções de preparação e instalação contidas neste documento. 

INSTALAÇÃO

1. Verifique na caixa se os produtos apresentam o mesmo número de lote. NÃO INSTALAR O PISO 
SE FOR DETECTADO LOTES DIVERGENTES DO CONSUMO DO AMBIENTE. Neste caso, entre em 
contato com a revenda.

2. Encontre o centro exato do chão, marcando linhas verticais e horizontais.  

3. Meça o alinhamento das linhas marcadas, em seguida comece a aplicação do 
adesivo utilizando uma desempenadeira ou espátula dentada modelo A4 (0,5mm), 
espalhe o ADESIVO ACRÍLICO FINOTTATO a cada 10 m², espere o tac e aplique 
as réguas.   

4. Mantenha distância de aproximadamente 5 mm da parede e da borda das 
réguas. Coloque as réguas de cima para baixo, pressionando o produto para que o 
mesmo se acomode de forma homogênea. Após aplicar as réguas, imediatamente 
passe o rolo compressor para melhor ancoragem (é de extrema importância a 
utilização do rolo compressor).

5. Após a aplicação da régua, retire excessos de adesivo que possam estar sobre o produto utilizando 
um pano úmido.

Para mais informações entre em contato com nosso suporte técnico:

Atenção: é de extrema importância que o piso LVT Vital seja instalado apenas 
após a finalização de outras instalações e/ou aplicações como: massa acrílica 
ou plástica, pintura, gesso, lixamento, entre outros, pois a sujidade causada por 
esses agentes é de difícil remoção e indefere o produto de garantia. 

Importado e distribuído por:
KOMLOG IMPORTAÇÃO LTDA.
CNPJ 06.114.935/0015-80xx kg00-XX-00

LOTE PESO BRUTO

VITAL NEVOEIRO - 0401270056



Revisão do documento: fevereiro / 2021

www.finottato.com.br


