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FLEXICEL UF (UNDER FLOOR) 

Manual 

Piso removivel 

PATENTED
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‘‘Evite fazer obras para repor 
uma peça danificada’’.

Adequado para muitos tipos de 
pisos

Fácil de instalar

Removivel
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A manta Flexicel UF é um sistema para a fixação removivel 
de um novo piso que poderá ser em cerâmica, vinil, parquet, 
mármore, pvc ou outro existente. É um inovador sistema 
contínuo e removivel onde o tamanho ou a forma da peça 
que você decidiu colocar como acabamento não é impor-
tante (cerâmica, vinil, parquet, mármore, pvc, tapete.
Flexicel UF é uma manta de espuma em rolo com uma so-
lução adesiva diferente em ambos as faces que a tornam 
ideal para esta aplicação.

A face com adesivo a aplicar no piso existente é protegida 
com um filme de fácil extração, e debe ser retirado antes 
da colocação. Do outro lado, encontraremos uma série de 
discos perfurados e em contínuo que são os que serão fixa-
dos no novo piso do chão para ser colocado removendo o 
filme descartável.

Estes discos perfeitamente ajustados às perfurações exis-
tentes são a solução que nos permite, facilmente, remover 
as novas peças a serem colocadas posteriormente, manten-
do a manta FLEXICE UF no mesmo piso inicial.
Este guia serve para que o processo da instalação seja efec-
tuado em segurança e sem dificuldade.
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1.  Montagem e Instalação de Flexicel UF

A manta Flexicel UF no for-
mato standard é fornecida 
em rolos de largura de 603 
mm comprimento de 16.6 
ml equivalente a 10m2. Para 
outras medidas sob con-
sulta.

PASSO 1: Medir a área de toda 
a superficie.

PASSO 2: Cortar a manta de FLEXICEL UF
 com uma margem perimetral de 10 mm.

PASSO 3: Assegurar que a superficie está
 limpa, livre de poeiras ou gorduras antes de
 aplicar FLEXICEL UF.
*Nota: Verifique se o piso está nivelado ou no 
caso oposto, use um autonivelamiento.

PASSO 4: Medir a peça do piso para colocar 
para determinar quantas peças devem ser 
instaladas.
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PASSO 5: Medir a espessura do isolamento
 de 3 mm + a espessura do pavimento 
(cerâmica, parquet, etc.).

PASSO 6: Recortar a base da porta com
uma serra eléctrica de corte de portas ou
rodapés entre 2 a 3 mm a mais que
a medida do passo 5.

PASSO 7: Medir o comprimento do FLEXICEL UF que precisará e 
cortar a manta.

PASSO 8: Extender a manta com a face do protector adesivo voltado 
para baixo comece pelo lado da porta (recomendação).

Se não coincidir verá que a manta Flexicel UF tem umas marcas a cada 
10 mm para que seja possivel cortar até conseguir ajustar à medida 
da área.
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PASSO 9: Retirar o protetor plástico do adesivo depois de deixar 
cerca de 10 cm do protetor adesivo.

PASSO 10: Colar o Flexicel UF no solo (recomenda-se a ajuda de 
outra pessoa) e colocar cada manta perfeitamente uma ao lado de 
outra.

Depois de colocar toda a manta, retirar o protector removivel dos 
discos. Para isso somente deve retirar as bandas verdes.

Para pisos rígidos como cerâmica, parquet ou mármores, retirar o 
protector pelo menos em 20 discos por m2 ou a sua totalidade.
Para pisos flexiveis como os de vinil ou alcatifas, retirar o protector 
de todos os discos.

PASSO 11: Colocar o piso de acabamento final por cima do Flexicel 
UF exercendo uma ligeira pressão (certifique-se de que não haja res-
tos colados sob a cerâmica).
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PASSO 12 A: Se o material a colocar necessitar de uma junta, de-
verá ser aplicada da mesma forma que o piso habitual, utilizando 
cruzetas. 

PASSO 12 B: Colocar a junta de vedante Flexiband MB UF para a 
separação entre peças como se verifica na fotografía.

PASSO 13: Corte previamente as juntas, utilize a ventosa para le-
vantar a peça de piso rígido. É necessária alguma força para poder 
extrair o disco do seu encaixe. Após ter realizado correctamente a 
montagem até este ponto, os discos devem permanecer colados 
à peça extraída.
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Os discos que não ficarem devidamente colados ao piso, retire-os e 
coloque algo por baixo dele como por exemplo uma moeda de cén-
timo para poder criar alguma altura ao circulo de espuma . Volte a 
colocar o disco com o adesivo voltado para cima e novamente coloque 
o piso exercendo pressão. De seguida, retire o piso, verá que o disco 
fica colado ao mesmo. Retire o suplemento. No caso de que as placas 
de cerâmica tenham movimento, se pode colocar algumas calços finos.

Também pode ser utilizado Flexicel UF para a colocação de rodapés 
sem retirar o existente. Para isso, verifique a altura do mesmo e recorte 
a banda de FLEXICEL UF aprox 10 mm mais pequena que o própio 
rodapé. A banda FLEXICEL UF contém umas marcas a cada 10 mm que 
facilitam a realização da operação. O espaço gerado deve ser deixado 
na área inferior do ródapé.
Para as restantes operações devem ser seguidas as mesmas indicações 
que as etapas anteriores.

Exemplo de piso removível com 
FLEXICEL UF em pisos rígidos 
(cerâmica)

Exemplo de piso removível com 
FLEXICEL UF em pisos flexiveis 
(vinil)
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2.  Recomendações de aplicação segundo   

     o piso final a colocar

Pisos de cerâmica ou porcelana:
Como falamos de um elemento rígido, para evitar a fricção entre 
peças, recomendamos colocar Flexiband MB UF em forma de “L” 
deixando 0,5 - 1mm da extermidade que ficará á vista.

Actualmente, a cerâmica standard existe com espessuras entre 6 a 11 
mm. O Flexiband MB UF oferece a possibilidade de ser fornecido em 
diferentes larguras e espessuras, com ou sem adesivo.

Dispomos de um FLEXIBAND MB UF de 2x6 mm de cor branco ou 
negro que também poderá ser pintado com spray antes da sua co-
locação no caso de preferir uma junta de cor. Recomendamos esta 
aplicação 1 día antes ,e no mínimo 2 horas antes de colocar a junta.

Para aplicar cor aconselhamos seguir os seguintes passos:

1- Selecione a cor desejada de acordo com os 
tons da cerâmica.

2- Utilizar FLEXIBAND MB UF de cor branco 
e aplicar um primário para plásticos.
1 aplicação de spray
Tempo de espera aprox 20-30 minutos

3- Aplicar a cor com RAL desejado
2 aplicações com spray
Tempo de espera aprox 20-30 minutos



10

4- Aplicar verniz mate ou brilho para uma maior 
resistencia ao desgaste.
2 aplicacões de spray
Tempo de espera aprox 20-30 minutos

Nota: Em zonas de muita passagem ou desgaste, 
utilizar um verniz para exteriores de poliuretano 
aplicavel com rolo.
1 aplicação com rolo
Tempo de secagen entre 3 a 4 horas

5- Utilizar o Flexiband MB UF seco

6- Colocar uma régua rígida entre 1 ou 0,5 mm de 
espessura para separação da peça de cerámica.

7- Colocar a junta num dos lados da peça de 
cerámica e cortar nas duas extremidades (reco-
mendamos que 1 mm de junta saia de cada lado 
da peça).
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8-Proceda da mesma forma do outro lado da peça de cerâ-
mica respeitando assim esta disposição.

FLEXIBAND MB UF branco permite-nos adaptar as juntas às 
diferentes cores do piso.

Com a colocação desta alternativa Flexiband MB (Mono 
Banda) UF evitamos que a separação entre peças sejam vi-
síveis. Além disso, se você utilizar toda a banda FLEXIBAND 
MB UF, pode mudá-la facilmente caso seja necessário.
Por fim, se pretender remover o piso, devemos usar apenas 
uma lâmina simples que cortará apenas a junta aplicada, 
com o uso de uma ventosa sobre o piso, podemos extrair 
a peça individualmente mantendo a manta FLEXICEL UF in-
tacta e pronta para a colocação de um novo piso.
Para escolher a ventosa correcta, indicamos que cada disco 
requer uma força de 2 Kgf.

Discos adesivos

Discos Flexicel UF em rolo de 100 unidades
para reposição ou substituição de discos usados.

3.  Peças de substituição
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www.flexicelcrea.com

FLEXICEL UF (UNDER FLOOR)


