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PORQUÊ
SKU BA?

SUITABLE FOR
BATHROOM

WEAR RESISTANT
& STAIN RESISTANT

NATURAL
LOOK & FEEL

MOISTURE
RESISTANT

Quando desenhamos o pavimento
vinílico SKUBA, pensamos nos
utilizadores mais exigentes, por
isso, selecionamos as
características mais nobres e
aquelas que asseguram uma
garantia prolongada. Tudo, para

5,5mm

que viva cada dia genuinamente
tranquilo e feliz.

THICKNESS

NOISELESS

Porque um investimento num
pavimento não se faz todos os dias,
é fundamental ter a certeza que o

0,3mm

seu comportamento vai ao
encontro das mais rigorosas

SUITABLE FOR
KITCHENS

WEAR LAYER

SUITABLE FOR
FLOOR HEATING

EASY CLEAN

exigências técnicas. Aﬁnal, o
pavimento vinílico SKUBA vai
conviver consigo a cada momento.
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PAVIMENTO
SKU BA
skuba

Quando se escolhe um pavimento para a
vida, para além do seu design, é
fundamental conhecer o seu corpo... a
sua alma. Apresentamos a composição
do pavimento SKUBA.

1 - Textura hiper-realista com resistência ao
desgaste e Proteção UV e PU Extra contra
riscos e manchas.
2- Design exclusivo em Ultra Deﬁnição Digital.
3- Núcleo rígido SPC estabilizado e à prova de
água com sistema de encaixe UNICLIC®

1

4- Tela técnica integrada com redução
acústica e melhoria da temperatura à
superf ície, preparada para piso radiante.
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ESPAÇOS
& UTILIZAÇÕES
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skuba

SKUBA é um pavimento de elevada
resistência, preparado tecnicamente para
viver nos espaços interiores mais exigentes
e em situações de tráfego intenso, por isso,
é o indicado para o seu projeto.

06

SISTEMA
DE ENCAIXE
UNICLIC permite também duas técnicas de
instalação amigáveis para o aplicador, para
que a aplicação em zonas de dif ícil acesso,
esteja assegurada pela qualidade de um
encaixe perfeito entre peças.

skuba

2

1

Produzimos os pavimentos SKUBA com aquele
que é considerado o melhor e mais ﬁável sistema
de encaixe entre peças, sistema UNICLIC.
Para garantir a perfeição e longevidade do encaixe
no pavimento vinílico SKUBA apresentamos um
selo de certiﬁcação codiﬁcado do sistema UNICLIC
em cada caixa de pavimento.

URAIS | S1179
pág - 11

INSTALE POR CIMA DO SEU ATUAL CERÂMICO
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SKUBA É
UM PAVIMENTO:
- Resistente a água podendo ser
aplicado também em zonas
húmidas como cozinha ou casa de
banho, permitindo uma aplicação
uniforme em toda a área, evitando
ter de optar por outro pavimento
diferente.
- Resistente a riscos devido à sua
camada de desgaste, eﬁcaz em
locais de grande passagem,
mantendo-se novo por muito mais
tempo.
- Resistente ao deslizamento, com
uma classiﬁcação R10 Classe DS,
reduzindo o risco de quedas.
- Resistente a nódoas, para que um
imprevisto ocasional não se torne
numa preocupação.
- Excelente isolamento acústico e
térmico, onde literalmente o
conforto impera.
- Durabilidade e qualidade máxima
com até 20 anos de garantia, logo,
um excelente investimento.

APALACHES | S1931
pág - 17

- Aplicável com piso radiante.
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SKUBA É
UM PAVIMENTO:
- Fácil de limpar e de manter,
poupando o tempo merecido que
precisa para cuidar de si.
- Respeita o meio ambiente, com a
certiﬁcação de Emissões A+,
FloorScore e DIBT.
- Sistema de encaixe entre peças
UNICLIC, patenteado e registado
para que as peças de vinílico se
mantenham encaixadas como no
primeiro dia.
- Padrões únicos que espelham
diferentes estilos, texturas e
acabamentos.
- Acessórios em cores equivalentes
ao pavimento, porque sabemos que
os pormenores são fundamentais
para si.
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URAIS
S1179

ANDES
S1143

pág - 13
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HOGGAR
S1950

HIMALAIAS
S1125

1221 x 182 mm | 10 PEÇAS/CAIXA | 2,22 m2
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SKUBA
SPC RIGID

De sf rute de to das as
van t a ge n s que o pavim ento
vin ílico SKUBA o fe re ce .
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ATLAS
S1109

CARPÁTOS
S1997
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APALACHES
S1931

PIRENÉUS
S1139

1221 x 182 mm | 10 PEÇAS/CAIXA | 2,22 m2
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PAVIMENTO INCRIVELMENTE
SILENCIOSO.

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS ,
MANCHAS E ÁGUA .

QUENTE , SUAVE E
ACOLHEDOR.

VARIEDADE NATURAL .

ANTI-ALÉRGICO E
ANTI-BACTERIANO.

NÃO TRANSFERE A
IRREGUL ARIDADE DO SUPORTE .

VINÍLICOS SKUBA SPC
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URAIS
S1179
A cor da madeira de carvalho natural
é intemporal, permitindo--lhe conjugar
com todos os estilos.
Deixe a sua personalidade ﬂuir.

URAIS
S1179

skubavinyl

www.skuba.com.pt

#VEIOS

skuba

1179 likes

5,5 MM DE ESPESSURA JÁ COM TELA INTEGRADA
View All 17 Comments

ACESSÓRIOS
pág 24 - 26

VINÍLICOS SKUBA SPC

12

ANDES
S1143
A suavidade e delicadeza dos tons claros,
permitem que os elementos que marcaram
cada etapa da sua vida, assumam o papel
principal da sua decoração. Deslumbre-se.

ANDES
S1143

skubavinyl

www.skuba.com.pt

#NATUR AL

skuba

1143 likes

IDEAL PARA AS BRINCADEIRAS DAS CRIANÇAS
View All 37 Comments

ACESSÓRIOS
pág 24 - 26

VINÍLICOS SKUBA SPC

13

HOGGAR
S1950
Adicione mobiliário, têxteis, arte
e o seu sentimento. Crie o seu mood.
O tom deste pavimento permite
receber todo o seu bom gosto.

HOGGAR
S1950

skubavinyl

www.skuba.com.pt

#CL ÁSSICO

skuba

1950 likes

NÃO NECESSITA DE COLAS OU CIMENTO
View All 24 Comments

ACESSÓRIOS
pág 24 - 26

VINÍLICOS SKUBA SPC
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HIMALAIAS
S1125
De linhas naturais e veio suave,
a cor de madeira clara promove
a simplicidade e a elegância do seu mundo.

HIMALAIAS
S1125

skubavinyl

www.skuba.com.pt

#ÚNICO

skuba

1125 likes

ANTI-ALÉRGICO E ANTI-BACTERIANO
View All 18 Comments

ACESSÓRIOS
pág 24 - 26

VINÍLICOS SKUBA SPC
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ATLAS
S1109
Os veios castanhos da madeira,
percorrem as linhas da nossa vida,
como um legado que se transmite
de geração em geração.

ATLAS
S1109

skubavinyl

www.skuba.com.pt

#QUENT E

skuba

1109 likes

REMODELAÇÃO 80% MAIS RÁPIDA
View All 5 Comments

ACESSÓRIOS
pág 24 - 26

VINÍLICOS SKUBA SPC
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CARPÁTOS
S1997
Sabemos que o positivismo exponencia
tudo o que é bom. Por isso, o tom fresco
e leve deste pavimento alavanca toda
a energia positiva que há em si.

CARPÁTOS
S1997

skubavinyl

www.skuba.com.pt

#SUAVE

skuba

1997 likes

PAVIMENTO INCRIVELMENTE SILENCIOSO
View All 17 Comments

ACESSÓRIOS
pág 24 - 26

VINÍLICOS SKUBA SPC

17

APALACHES
S1931
A intimidade e harmonia do tom carvalho,
estão prontos para aquecer o seu espaço de eleição.
Entregue-se ao relaxe. Merece isso.

APALACHES
S1931

skubavinyl

www.skuba.com.pt

#ELEGAN TE

skuba

1931 likes

PROTEÇÃO CONTRA RISCOS, MANCHAS E ÁGUA
View All 29 Comments

ACESSÓRIOS
pág 24 - 26

VINÍLICOS SKUBA SPC

18
01

PIRENÉUS
S1139
Este pavimento conjuga uma
aparência industrial e disruptiva
em equilíbrio com o veio de madeira
em tons cinza e betão.

PIRENÉUS
S1139

skubavinyl

www.skuba.com.pt

#MODER NO

skuba

1139 likes

NÃO TRANSFERE IRREGULARIDADE DO SUPORTE
View All 19 Comments

ACESSÓRIOS
pág 24 - 26

19

ACESSÓRIOS
RODAPÉ

skuba

Se o pavimento é 100% à prova de água, o
rodapé compósito também.
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Os rodapés garantem que o pavimento e a parede
ﬁquem bem protegidos das limpezas constantes,
mas também dão o toque de charme que precisa
para um perfeito acabamento. O rodapé compósito
é revestido a PVC, por isso é à prova de água, para
garantir a resistência às lavagens que necessita no
seu dia a dia.
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ACESSÓRIOS
PERFIS
Perﬁl Transição
2700 x 30 mm

skuba
Perﬁl Desnível
2700 x 30 mm

abuks
Perﬁl Terminal
2700 x 25 mm

skuba

Instruções
de Instalação

PREPARAÇÃO
1
C

1

2

30°
18°

48h

3

4
365

> 10°C

Armazene e transporte os pavimentos SPC vinílicos SKUBA sempre
cuidadosamente para evitar deformações nas peças ou partir os encaixes.
Armazene e transporte as caixas numa superfície plana em pilhas organizadas
(preferencialmente uma palete). Nunca armazene as caixas na vertical ou em
divisões abertas, húmidas ou empoeiradas. Não armazene as caixas em locais frios
(<10 °C), muito quentes (> 35 °C) ou com humidade relativa superior a 65%.
Os pavimentos SPC vinílicos SKUBA devem ser aclimatizados na divisão de
instalação entre os 18-30 °C por um período mínimo de 48 horas antes da
instalação. A temperatura da divisão e do pavimento deve ser mantida antes,
durante e, no mínimo, por 24 horas após a instalação ser concluída. A instalação
deve ser realizada entre os 18-30 °C.

2

Os pavimentos SPC vinílicos SKUBA podem ser adquiridos em diferentes
referências. Certiﬁque-se de que recebeu o pavimento que encomendou antes de
iniciar a instalação. É recomendável guardar as etiquetas juntamente com o
comprovativo de compra. É altamente aconselhável adquirir e guardar 2 a 3 caixas
a mais da mesma referência para futuro, para reparação de algum imprevisto.

3

Os pavimentos SPC vinílicos SKUBA foram concebidos para instalações
aquecidas de interior (> 10°C), preferencialmente a uma temperatura ambiente
normal (= 18 - 25 °C).
Os pavimentos SPC vinílicos SKUBA não podem ser instalados em espaços
descobertos, saunas, solários, terraços, alpendres sazonais, embarcações ou em
qualquer outra aplicação em ambiente descoberto.

4

Nunca ﬁxe ou bloqueie o pavimento. Se forem colocados objetos pesados/ﬁxos
(por exemplo, cozinha, ilha de cozinha, roupeiros e armários integrados, aduelas
ﬁxando o pavimento, perﬁs colados ao pavimento, lareiras e aparelhos de solo que
emanem calor direto ao pavimento, entre outros) sobre o pavimento, estes atuam
como uma parede.

5

100% CLEAN

- Os objetos pesados devem ser instalados em primeiro lugar e não devem ser
colocados em cima do pavimento vinílico SPC da SKUBA.
- No caso de objetos pesados como lareiras ou fogões de sala que produzam calor
diretamente para o pavimento, é recomendado instalar estes aparelhos, em
primeiro lugar, em cima de uma placa de proteção (pedra por exemplo) e instalar
o pavimento SPC vinílico SKUBA em volta dessa placa e respeitar os espaços livres
de dilatação/contração presentes neste manual.
O pavimento SPC vinílico SKUBA deve ter capacidade para se movimentar
perante dilatações/contrações em volta de paredes e qualquer objeto pesado/ﬁxo
para evitar junções abertas e réguas separadas. O tamanho do espaço livre para a
dilatação/contração deve ser respeitado em volta de todos os objetos
pesados/ﬁxos. Uma instalação ﬂutuante deve permanecer SEMPRE ﬂutuante! Se
isto não for possível, utilize um vinílico colado.
5

Certiﬁque-se de que o suporte onde o pavimento vai ser instalado está seco,
plano, totalmente compacto, estável, limpo e livre de massa lubriﬁcante e
substâncias químicas. Se necessário, raspe e limpe adesivos antigos. Antes da
instalação, remova cuidadosamente todos os resíduos (incluindo sedimentos,
areias, pregos ou outros), varra e aspire. Repare imperfeições de superfície e
ﬁssuras. É recomendado remover rodapés antigos antes da instalação do
pavimento. Após a instalação do pavimento, instalar novos rodapés.

Para obter um bom resultado,
aconselhamos que cumpra
atentamente todas as instruções.
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Instruções
de Instalação

PREPARAÇÃO
6

8

7b

7a

2 mm
>4 mm
<10% MC

>2 mm

1 mm

6

O tipo de suporte onde o pavimento irá ser instalado, a sua qualidade e a sua
preparação têm uma grande inﬂuência no resultado ﬁnal da instalação. Se o
suporte não for adequado para a instalação do pavimento SPC vinílico SKUBA,
devem ser tomadas ações necessárias para o efeito. Entre em contacto com o seu
revendedor SKUBA, que terá todo o gosto em ajudá-lo. Esteja ciente de que a falta
de solidez e o desnivelamento do suporte pode deixar marcas e criar danos no seu
pavimento SPC vinílico SKUBA. O suporte deve estar sólido, bem ﬁxo, estável e
compacto. Remova os pavimentos macios existentes como alcatifa, feltros, vinil
esponjoso, borracha, cortiça, pavimentos ﬂutuantes laminados ou de madeira e
pavimentos soltos.

7

As juntas de cimento entre ladrilhos e outras de mais de 2 mm de profundidade e
4 mm de largura devem ser niveladas (7a). No caso do pavimento de encaixe SPC
vinílico SKUBA: qualquer desnivelamento de mais de 1 mm superior a um
comprimento de 20 cm deve ser nivelado (7b). O mesmo aplica-se a um
desnivelamento superior a 2 mm ao longo de um comprimento de 2 m (7b).
Deve lixar ou raspar os altos para os remover, até ter o suporte correto. Se for
necessário um composto de nivelamento adequado ou autonivelamento, veriﬁque
se é necessário um primário ou selante em função do seu suporte existente.

8

Só é possível realizar uma instalação por cima de um suporte em madeira
pregada se: houver ventilação constante entre os sarrafos e o suporte madeira e a
sua humidade não ultrapassar 10%; não existir sinais de bolor e/ou infestação de
insetos; não existir indícios de humidade antiga na madeira; o suporte de madeira
estiver nivelado, sem fendas entre peças, devidamente ﬁxo à estrutura de sarrafos,
pregado ou aparafusado. Este procedimento deve realizar-se porque, com a
passagem do tempo, a madeira irá apodrecer se a humidade estiver bloqueada
pelo novo pavimento.
Uma aplicação por cima de uma madeira colada existente, não é viável, sendo
obrigatório a remoção do pavimento madeira existente.

9

A humidade do suporte deve ser inferior a 2,5% por cm/75% de humidade relativa
(cimento) ou inferior a 0,5% por cm/50% de humidade relativa (anidrite - suporte).
No caso de piso radiante, os resultados devem ser respetivamente 1,5% por
cm/60% de humidade relativa e 0,3% por cm/40% de humidade relativa. Meça,
registe e armazene sempre os resultados de humidade. Um piso novo de cimento
deve secar pelo menos 1 semana por centímetro de espessura, até 4 cm. A
espessura acima de 4 cm requer o dobro do tempo de secagem. Por exemplo, um
suporte de cimento de 6 cm deve secar, no mínimo, 8 semanas.

WWW.SKUBA.COM.PT

9

10
Max 26°C

WWW.SKUBA.COM.PT

10 Os sistemas de pavimento radiante (água/eletricidade) que estão embutidos no
cimento podem ser utilizados com pavimentos SPC vinílicos SKUBA, se for
possível, garantir uma temperatura de pavimento e ambiente constante no
mínimo de 18 °C durante a aclimatização, instalação e 48 horas após a instalação.
Por razões de saúde e segurança, e para evitar deformações no pavimento SPC
vinílico SKUBA, é permitida uma temperatura máxima de superfície de 26 °C. Um
pavimento SPC vinílico SKUBA não pode ser instalado diretamente por cima dos
designados sistemas radiantes livremente colocados como folhas metalizadas
elétricas, canos elétricos, etc.

Para obter um bom resultado,
aconselhamos que cumpra
atentamente todas as instruções.
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Instruções
de Instalação

PREPARAÇÃO
11

12

13

11 São necessárias as seguintes ferramentas padrão: maço de borracha e respetiva
peça de fecho, espaçadores de 8 mm, serra com lâminas para vinílicos (serra de
recorte, serra circular de mão, serra de mão ou serra de corte transversal), máscara
de proteção para a boca (para usar durante a serragem), ﬁta métrica, óculos de
segurança, corda ﬁna, luvas e um lápis.
A utilização de acessórios que não os acessórios de vinílicos SKUBA (por exemplo,
perﬁs e rodapés) podem comprometer os pormenores de acabamento e
comportamento do seu novo pavimento. Nesses casos, a garantia fornecida pela
SKUBA será nula. Por este motivo, aconselhamos a utilização apenas de acessórios
SKUBA, que foram especialmente concebidos e testados para a utilização com o
seu pavimento SPC vinílico SKUBA.
12 É necessário aplicar um perﬁl de transição em cada abertura de porta ou quando
o tamanho máximo da divisão é excedido. Perﬁs de transição, terminais ou de
desnível estão disponíveis para cada necessidade da instalação:
- Para divisões com sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (18-25 °C), o
tamanho máximo da divisão é 12 m x 12 m.
- Para uso residencial padrão (15-30 °C), o tamanho máximo da divisão é 10 m x 10 m.
- Para divisões com temperaturas mais extremas (10-40 °C), o tamanho máximo da
divisão é 8 m x 8 m.
As juntas de controlo do suporte e juntas de dilatação da construção, devem ser
transpostas para o pavimento SPC vinílico SKUBA, instalando um perﬁl nestes
pontos.
13 Veriﬁque todas as peças antes e durante a instalação em ótimas condições de
luz do dia e por baixo do ângulo da reﬂexão da luz. No caso de detetar alguma
peça defeituosa interrompa a instalação e contate de imediato o seu revendedor
SKUBA. Não avance com a instalação ate obter novas indicações do seu
revendedor SKUBA. Uma régua instalada é considerada como aceite e não pode
ser reclamada ou devolvida.

Para obter um bom resultado,
aconselhamos que cumpra
atentamente todas as instruções.
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Instruções
de Instalação

INSTALAÇÃO
1

2

A>5 cm
A’>5 cm

4

3

25

min. 25 cm

1

Antes de começar, meça cuidadosamente o comprimento e a largura da divisão
para planear a disposição do pavimento. Desta forma, antes de iniciar a instalação,
também irá garantir que as ﬁlas junto às paredes na longitudinal das peças de
pavimento, não ﬁcam demasiado estreitas, com menos de 5 cm.
Para um equilíbrio do pavimento a aplicar, deverá ﬁcar nos dois lados opostos
com mais de 5 cm de largura em cada peça. Após deﬁnir essa medição, poderá
passar ao passo seguinte.

2

Durante a instalação, certiﬁque-se adequadamente de que mistura as peças do
pavimento (e caixas do pavimento) para que não existam demasiadas peças
idênticas, mais claras ou escuras ao lado umas das outras. Para obter o melhor
efeito visual, recomenda-se instalar as peças na direção da parede mais comprida
e/ou paralela à incidência da luz. Certiﬁque-se de que as uniões dos topos das
peças nunca estão em linha em 2 ﬁlas sucessivas, e garantem um afastamento de
pelo menos 25 cm de uma ﬁla para a outra. Para um aspeto natural e uma melhor
força mecânica, não recomendamos uma instalação das peças num padrão
constante, mas sim numa formação aleatória.

3

Instale as peças de SPC vinílico SKUBA num padrão aleatório, com pelo menos 25
cm de distância entre topos de ﬁlas diferentes.

4

Nunca instale outra tela ou sub-base antes da aplicação do pavimento SPC
vinílico SKUBA, seja qual for o motivo. O seu novo pavimento SKUBA já possui
uma tela técnica acústica e térmica integrada na própria peça. A instalação de
outra tela ou sub-base (cortiça, manta, outra) irá provocar danos irreparáveis nos
encaixes e na estabilidade do pavimento. Nesses casos, a garantia fornecida pela
SKUBA será nula.
Para casos em que é necessário aumentar a cota do suporte, aplique um
composto de nivelamento adequado ou autonivelamento, e veriﬁque se é
necessário um primário ou selante em função do seu suporte existente, até
alcançar a altura desejada.

5

Para encurtar o comprimento da peça com um corte reto, pode cortar o
pavimento SPC vinílico SKUBA com o lado de decoração virado para cima,
utilizando uma faca de corte de vinil côncava especial. Desenhe uma linha reta
que irá cortar e utilize a faca para fazer um corte ﬁrme na superfície. Nunca é
necessário cortar completamente através da peça. Em seguida, parta a peça com
as duas mãos (5a) utilizando um apoio na zona de corte. Para quaisquer outros
cortes, é necessário serrar as peças (5b). Consoante o tipo de serra, posicione a sua
peça com o lado de decoração virado para cima ou virado para baixo. Antes de
fazer o corte, faça um teste de corte com uma sobra de uma peça para determinar
como é possível obter o corte mais limpo (lado de decoração virado para cima ou
virado para baixo). O corte dependerá da sua serra.

Para obter um bom resultado,
aconselhamos que cumpra
atentamente todas as instruções.

5a

5b
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INSTALAÇÃO
6a

7a

6b
8 mm

6

Com o encaixe do pavimento SPC vinílico SKUBA, pode escolher onde começar no
pavimento. Pense sobre qual será a melhor forma de instalar o pavimento. Iremos
demonstrar a instalação do pavimento SKUBA para destros, da esquerda para a
direita (do ponto de vista dianteiro). Graças ao sistema de encaixe Uniclic®, pode
trabalhar em qualquer direção.
Comece pela primeira peça que será instalada no canto. Feitas as medições
prévias, remova o perﬁl de encaixe no lado longo e curto da peça, serrando-a (6a).
Para as outras peças da primeira ﬁla (não no canto), remova o perﬁl de encaixe no
lado longo que estará adjacente à parede. O perﬁl de encaixe dos lados das peças
que estejam adjacentes à parede devem ser removidos, para assegurar que a
junta de dilatação é suﬁciente. Todos os restantes perﬁs de encaixe mantêm-se,
para poder unir as peças (6b).

7

8

7b

8 mm

Para tornar o início da instalação mais fácil, instale as primeiras três ﬁlas longe da
parede, para que se consiga posicionar sobre as peças durante a montagem. Em
seguida, coloque as primeiras três ﬁlas na posição pretendida junto à parede com
espaçadores de distância no devido lugar. Segure uma corda ﬁna ao longo das
peças instaladas para veriﬁcar e ajustar a linearidade das primeiras três ﬁlas.
Recomenda-se a realização de veriﬁcações adicionais de linearidade para
conﬁrmar a mesma durante a instalação. Lembre-se de usar os espaçadores de
distância para a junta de dilatação de 8 mm ao longo do perímetro, sem exceção.
O sistema Uniclic® é único porque pode instalar as peças de duas formas
diferentes. Método A (ângulo a ângulo): primeiro, rode o lado curto da peça a
instalar na direção do lado curto da peça já instalada, recorrendo ao princípio de
ângulo. Em seguida, levante a peça recém-instalada até um ângulo de 20-30°.
Este processo também irá levantar as peças anteriormente instaladas na mesma
ﬁla porque os seus lados curtos já estão interligados. Agora, coloque AMBAS as
mãos junto à união, conforme é mostrado na ﬁgura, e puxe o lado comprido da
peça na sua direção. Os painéis irão agora encaixar-se. Pode introduzir a ponta na
ranhura ou a ranhura na ponta. O método de ponta na ranhura é a forma mais
comum e mais fácil.

8a
1

2

1

2

8b

3

8c
1

2

3

8d

8e

Para obter um bom resultado,
aconselhamos que cumpra
atentamente todas as instruções.
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INSTALAÇÃO
9

11 6

10
4
7

1
4

9

2

5

1
2

≥25 cm

4
5

9
12
15

1
8
11

3

2

12

7
10
14

13

3

Método B (união): com Uniclic®, pode também juntar os painéis ao unir as peças,
eliminando a necessidade de as levantar. Este método requer a utilização do bloco
de união Uniclic® especial. Os painéis não devem ser unidos com um único
movimento. Para evitar daniﬁcar os painéis, deve uni-los gradualmente com o
bloco de união. Pode criar um ângulo no lado curto ou comprido da peça em
primeiro lugar e, em seguida, unir ao outro lado.

13a

12

10 Onde for demasiado difícil instalar os painéis Uniclic® com o bloco de união (p. ex.
contra a parede), pode uni-las com a barra de fecho e um maço de borracha.
11 Continue a instalação desta forma, ﬁla a ﬁla, até ao ﬁm da divisão. A forma mais
fácil de trabalhar é sentar-se nos painéis já instalados.

13a - Para divisões com sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado (18-25 °C),
o tamanho máximo da divisão é 12 m x 12 m.
13b - Para uso residencial padrão (15-30 °C), o tamanho máximo da divisão é 10 m x 10 m.
13c - Para divisões com temperaturas mais extremas (10-40 °C), o tamanho máximo da
divisão é 8 m x 8 m.

18°

12

12

13b

12 Após a instalação de cada painel e antes de continuar com o próximo, veriﬁque
cada união do lado curto e do lado comprido para se certiﬁcar de que não existem
diferenças de altura nem aberturas. Mantenha sempre limpo o seu ambiente de
trabalho, para que impurezas não daniﬁquem o encaixe entre peças, ou ﬁquem
por baixo do pavimento instalado.
13 A temperatura da divisão varia continuamente. Como tal, é essencial que haja
espaço para o pavimento se expandir e contrair. Por esta razão, certiﬁque-se de
que deixa uma junta de dilatação com o mínimo de 8 mm em todos os lados do
pavimento sem exceção, à volta de tubos, limites e sob as ombreiras/aduelas das
portas (13d). As juntas de dilatação podem ter um rodapé/perﬁl que é ligado às
paredes (13e). É obrigatório que haja uma junta de dilatação entre diferentes
divisões sob a porta(13d). A utilização de um perﬁl de transição ou de desnível é
também obrigatória.

25°

C

30°

C

10

15°

10

10

13c
C

8

40°
10°

8

8

13d

Divisões maiores requerem perﬁs de transição e juntas de dilatação adicionais.
Nos casos em que tal não é respeitado, a garantia fornecida pela SKUBA será nula.

13e

Para obter um bom resultado,
aconselhamos que cumpra
atentamente todas as instruções.
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ACABAMENTO
1

2

3

4a

8 mm
4b
1
2

Remova todos os espaçadores.
Inspecione a superfície ﬁnal do pavimento instalado. Instale rodapés SKUBA
contra a parede, mas nunca aperte o rodapé contra o pavimento, apenas faça
pousar o rodapé, ﬁxando-o à parede. Este método permite que o pavimento se
expanda e/ou contraia sob o rodapé.
Nunca encha ou cubra as juntas de dilatação de 8 mm com silicone ou outro
produto. Em caso de sujidade aspire e limpe este espaço de dilatação. É
fundamental que este ﬁque livre e desimpedido em todo o perímetro. Nos casos
em que tal não suceda, a garantia fornecida pela SKUBA será nula.

3

4

5

6

7

Quando o novo pavimento atinge um limite ou uma porta, recomendamos
diminuir as estruturas das ombreiras/aduelas das portas, para que nunca ﬁquem
a pressionar o pavimento. Para assegurar o corte correto, coloque um corte de
peça e coloque-a no piso, para fazer altura até à estrutura da porta. Isto garante
que o corte será feito à altura correta. Em seguida, coloque uma serra de mão, na
horizontal, contra a peça e simplesmente corte pela estrutura. Remova a peça
cortada e aspire quaisquer resíduos. Instale a peça no lado comprido, mantendo o
lado curto perto da moldagem diminuída. Em seguida, deslize a peça por baixo do
corte inferior na direção da peça já instalada, de modo a ser possível fechar a
junção de extremidade do lado curto. Use a barra de fecho e/ou o bloco de união
para garantir uma ﬁrmeza absoluta na junção do lado comprido e do lado curto.
Ao serrar os painéis, certiﬁque-se de que a junta de dilatação por baixo da porta é
de 8 mm (4a). Se não conseguir levantar o painel (p. ex., por baixo de radiadores),
use o bloco de união ou a barra de fecho para unir as peças (4b).

5

Ø +16 mm

6
ØD
Ø D +16 mm
cf.

7

Nas ﬁlas em que existam tubos ao chão, certiﬁque-se de que o tubo se encontra
exatamente alinhado com o lado curto das duas réguas. Use uma broca com o
mesmo diâmetro do tubo mais 16 mm correspondentes aos 8 mm perimetrais.
Encaixe as peças pelo lado curto e faça um furo centrado na união entre as duas
peças. Agora, pode instalar as peças, encaixando-as.
No caso de um tubo duplo, faça um furo em cada um dos pontos marcados que é
equivalente ao diâmetro dos tubos mais 16 mm. Se localizado no lado comprido
da peça, faça um corte de 45 graus desde cada furo até à extremidade da peça.

8a

Em seguida, com uma cola de PVC adequada ao longo das extremidades cortadas
da peça que cortou, cole a pequena peça no lugar. Sendo esta ação uma exceção,
por se tratar de uma pequena peça junto a parede, certiﬁque-se de que não existe
cola entre a pequena peça cortada e o suporte. Para um acabamento perfeito à
volta dos tubos, use uma tampa para tubos.
8b

No caso da aplicação de batentes de porta, poderá colar o batente ao pavimento,
8
mas nunca na zona do encaixe entre peças (8a).
No caso de ﬁxar o batente com parafuso, faça um corte no pavimento com uma
broca craniana, deixando folga de dilatação de 8mm em volta do parafuso. A peça
de batente deverá ter dimensão suﬁciente para cobrir esta folga perimental (8b).

Para obter um bom resultado,
aconselhamos que cumpra
atentamente todas as instruções.

ØD

Ø D +16 mm
cf.
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MANUTENÇÃO
1

a.

2 a.

b.

b.

4

3

H20
WWW.SKUBA.COM.PT

1

Pode caminhar imediatamente no seu pavimento SPC vinílico SKUBA após a
instalação. É permitido utilizar um aspirador com extremidades e rodas macias no
seu novo pavimento SKUBA, ou um robot exclusivamente na função aspiração. A
utilização de um dispositivo de limpeza a vapor é proibida. Nesses casos, a
garantia fornecida pela SKUBA será nula.

5

°C

>10°C

| www.skuba.com.pt

a. O seu pavimento SPC vinílico SKUBA pode ser limpo com uma esfregona
2
húmida, sendo recomendável a ventilação do espaço na limpeza, para aumentar
o processo de evaporação e melhorar a qualidade do ar. Utilize um produto de
manutenção especiﬁcamente desenvolvido para manter o seu novo pavimento
de vinílico em excelentes condições. Consulte o seu revendedor SKUBA sobre qual
o produto adequado. Nunca utilize detergentes de sabão natural, uma vez que tal
irá deixar uma camada pegajosa na superfície que irá acumular pó e sujidade e
será difícil de remover. O mesmo se aplica a agentes de limpeza com partículas
abrasivas, uma vez que estas podem eliminar o brilho da superfície. É sempre
importante não utilizar em excesso nenhum agente de limpeza, uma vez que isto
leva a uma acumulação de agente de limpeza curado que é difícil de remover.

4

5

|

+351 262 824 206

|

Proteja sempre a mobília e as pernas das cadeiras com feltros macios. Pés
metálicos, pontiagudos ou com base em PVC rígido ou borracha, podem daniﬁcar
o pavimento, desde que mal protegidos. Veriﬁque assiduamente se as proteções
de feltro cumprem a sua função de proteção. Em caso de uso de cadeiras de
escritório, use rodízios de classiﬁcação Tipo W (não use nunca PVC, Nylon ou PE
Polietileno), e assentos com rodas macias que sejam adequadas para pavimento
vinílico e use adicionalmente uma pelicula de proteção transparente de secretária,
por baixo deste tipo de cadeira com mobilidade por via de rodízios. Consulte o seu
revendedor SKUBA para aquisição, em desta pelicula de proteção
Coloque tapetes que não sejam de borracha em todas as entradas de ligação ao
exterior para impedir que a sujidade, areia e terra sejam transferidas para o
pavimento. Isto irá reduzir os danos, a necessidade de manutenção e prolongar a
vida útil do seu pavimento. Tenha em atenção que o contacto prolongado com
alguns tipos de borracha pode causar uma mancha permanente. Não permita que
cigarros, fósforos ou outros itens muitos quentes entrem em contacto com o
pavimento, uma vez que isto pode causar danos permanentes.

R. Dr. Artur Figueiroa Rego 60, 2500-187 Caldas da Rainha - Portugal

3

info@skuba.com.pt

b. Remova de imediatamente do pavimento os líquidos derramados. No caso de
uso de tapetes no WC (tepete de saída de banho) e cozinhas (tapete de zona de
lavatório), e sempre que os mesmos se encontrem molhados, após utilização,
levante-os do contato com o pavimento, e coloque-os a secar. Não deixe tapetes
molhados a secar em cima do pavimento.

Nunca arraste objetos pesados ou mobília (sofás e outros) pelo pavimento. Em vez
disso, levante, desloque e volte a pousar os objetos pesados no local desejado.
Certiﬁque-se de que os pés de mobília têm uma grande superfície de pavimento
e que dispõem de protetores de pavimento que não deixam manchas. Quanto
mais altos e/ou mais largos os pés de mobília forem, melhor é a distribuição do
peso no pavimento e menor é a probabilidade de daniﬁcarem o pavimento.
Assegure que as condições climatéricas no interior são sempre mantidas segundo
o indicado e, de preferência, entre os 18 - 25 °C.

Para obter um bom resultado,
aconselhamos que cumpra
atentamente todas as instruções.
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FICHA TÉCNICA
Wood Design | SPC RIGID

Estabilidade da Dimensão

ASTM F2199-09
(R2014)

Manf. direction:
-0.046%
Across-manf. direction:
-0.009%

Determinação da estabilidade dimensional

ISO 23999:2012

MD:-0.05%
AMD: 0%
0mm

ISO 23999:2008

Average: 0.5mm
pass

Dimension stability

Determination of dimensional stability

EN 428

Ondulação
Curling

EN 429

EN 430

0
0

30
12

8,35 kg/m
18,41 lb/m
2,22
23,895

Solidez da cor

Colour Fastness

Fire Class

EN 9239-1
EN ISO11925 - 2
EN 13501 - 1

Bfl - S1

Anti-derrapante

EN13893

Class DS
R10

Propensão à eletricidade estática

EN 1815:2016
method A

0.2kV

Resistência do Encaixe
Locking strength

ISO 10582:2017
Annex D

Long side(X):
7.6 kN/m
Short side(Y):
6.3 kN/m Pass

Força de Ligação

EN 684:1995

Ave: 360N/50mm
Amd: 330N/50mm

Resilient floor covering
Determination of peel resistance

EN ISO 24345:2012

Longitudinal direction:
95N/50mm
Cross direction:
95N/50mm

Resistência Quimica

ASTM F1700 - 13a
ASTM F925 - 13

no change
OK

Classe de Fogo

Slip resistance

122,1
1314,27
Peso Palete

Kg/ Palete
Lb/ Pallet

EN 685

1037,55 Kg
2287,41 Lb

23 - 31

EN ISO 105-B02:2014 Grade 6

Static Electrical Propensity

Seam Strenght

Resistência Camada Desgaste

Chemical Resistance

Resistência ao Impacto

Impact Resistance

ANSI LF - 01 - 2011

Resistência às Rodas das Cadeiras

NALFA/ANSI LF-01-2011
ISO4918:2016

Castor chair(25000 Cycles)

Resistência a manchas
Resistance to staining

Resistência a bactérias
Resistance to bacteria

EN 425:2002

no cracks
2500 mm

No damage was
found after test

ISO 26987:2008

Index 0:
Not affected Pass

ISO 846-1997
Method C

Assessment of bacteria
growth: 0
pass
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Indentação residual

Determination of Indentation
and Residual Indentation

Peso Estático

Static Loading

Compressão Estática
Residual indentation

ISO 24343-1:2012

ASTM F970 - 17

ISO 24343-1:2007

0mm
pass
pass
0.04 mm
Average: 0.02mm
pass

Marcas Residuais Após Cargas Estáticas ASTM F1700 - 13
Residual Indentation
ASTM F1914 - 07

pass
0.4

Estabilidade ao Aquecimento

ASTM F1514 - 03

∆E*ab 0.67
pass

Condutividade Térmica

EN 12667

0.154 W/ (m.K)

Resistência térmica

EN 12667:2001

0.033(m2.K)/W

Transmissão de som

ASTM E90-2009
ASTM E413-10

STC=62

CLASS
ISO 10140-1:2016
ISO 717-2:2013

IIC 65
ΔLw =21 dB
CI,∆ =-6 dB

CLASS

STC 62

Heat Stability

Thermal Conductivity

Thermal Resistance

Sound Transmission Class

Som de Impacto

Impact Sound Insulation

Redução do Som de Passos
Reduces walking sound

Tela Técnica Integrada

Integrated Technical Underlay

Emissão de formaldeído
Formaldehyde

Teste de Ftalato
Phtalate tests

Teste a Metais Pesados

Soluble Heavy Metal Contents Test

IXPE Acústica

Irradiated Crosslinked
Polyethylene Foam

1,5 mm

ISO 17226-1:2008

free

EN 14372

free

ASTM F963 - 16

free

Garantia Residencial

years
20 anos

Garantia Comercial

10

Residential Warranty

Commercial Warranty

anos
years
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