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Passamos grande parte do tempo das nossas vidas em nossa 
casa e no nosso trabalho. 
São nesses espaços que formamos uma família, crescemos 
profissionalmente, fazemos amigos, compartilhamos momentos 
e contamos histórias. Os espaços que compartilhamos precisam 
ser acolhedores, criativos e inspiradores.
Pensando nisso, surgiu a Vinile, uma marca de pisos vinílicos 
jovem e versátil, criada para fazer parte da decoração da sua 
vida. 
Nossa coleção, Casa, traduz essa proposta: são produtos bonitos, 
resistentes, fáceis de instalar e de manter, perfeitos para deixar 
o seu espaço do seu jeito.
Transforme o seu espaço com os pisos vinílicos da Vinile.

Minha casa é 
onde sou feliz
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LINHA CASA
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O nosso lar é um refúgio, e ele 
precisa ser acolhedor, bonito e 
do jeito que você quiser.  E isso é 
possível com a linha Casa. São três 
cores pensadas no estado natural 
da madeira para entregar à sua 
casa um ambiente aconchegante, 
confortável e com toda a 
praticidade dos pisos vinílicos.
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BEGE CLARO
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Área de uso: Residencial

Formato: Régua

Tipo de instalação: Colado

Espessura: 2 mm

Capa de uso: 0,2 mm

Formato: 914,5 mm x 152,4 mm

Dimensão 914,5 mm x 152,4 mm •  Espessura 2mm •  Capa 0,2mm

Antialérgico

Fácil
limpeza

Conforto
sonoro

Conforto 
térmico

Qualidade
garantida

Instalação
rápida

Resistente a
água

VANTAGENS:
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BEGE ESCURO
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Área de uso: Residencial

Formato: Régua

Tipo de instalação: Colado

Espessura: 2 mm

Capa de uso: 0,2 mm

Formato: 914,5 mm x 152,4 mm

Dimensão 914,5 mm x 152,4 mm •  Espessura 2mm •  Capa 0,2mm

Antialérgico

Fácil
limpeza

Conforto
sonoro

Conforto 
térmico

Qualidade
garantida

Instalação
rápida

Resistente a
água

VANTAGENS:
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MARROM
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INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Área de uso: Residencial

Formato: Régua

Tipo de instalação: Colado

Espessura: 2 mm

Capa de uso: 0,2 mm

Formato: 914,5 mm x 152,4 mm

Dimensão 914,5 mm x 152,4 mm •  Espessura 2mm •  Capa 0,2mm

Antialérgico

Fácil
limpeza

Conforto
sonoro

Conforto 
térmico

Qualidade
garantida

Instalação
rápida

Resistente a
água

VANTAGENS:



INFORMAÇÕES GERAIS
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Parabéns por sua escolha! Os pisos vinílicos Vinile são 
bonitos, resistentes e fáceis de cuidar. 
Siga nossas orientações de instalação do produto, limpeza e 
os Termos de Garantia:

1) ANTES DA INSTALAÇÃO: CONSERVAÇÃO E PRODUTO

• As embalagens da Vinile – Pisos Vinílicos devem ser 
protegidas para que não fiquem expostas às condições 
climáticas. 

• Mantenha-as fechadas, cobertas e longe de janelas, não 
deixe as caixas expostas ao sol ou chuva. Estes cuidados 
devem ser tomados para não danificar os encaixes ou 
faces do piso.

• O piso vinílico Vinile deverá ser armazenado no ambiente 
onde será instalado, em local plano e, em pequenas pilhas 
de 15 caixas, por um período mínimo de 24 horas para 
adaptação das réguas.

• Analise o material, procurando defeitos visíveis e/ou 
danos antes e durante a instalação. Caso existam defeitos 
no vinílico, comunique imediatamente o fornecedor. 

• Use o mesmo número de lote em todos os ambientes. 
Confirme se o material adquirido para cada superfície 

contínua é todo do mesmo lote. 
• As caixas devem ser abertas conforme seja necessário em 

função do ritmo da instalação; Remova todos os móveis e 
outros equipamentos da área a revestir.

• Não instale em áreas externas.
• Não instale em locais onde o piso fica submerso em água.

2) ANTES DA INSTALAÇÃO: SUPERFÍCIES

A superfície sobre a qual o piso será instalado deverá estar 
limpa, plana, seca, curada e firme.

Superfície limpa: livre de sujeiras, graxa, ceras, óleo, tinta, 
restos de obra como: gesso, pedaços soltos, restos de massa, 
etc. 

Superfície plana: o contrapiso deve estar regularizado e sem 
imperfeições (depressões ou desníveis) , conforme requisitos 
previstos na norma ABNT NBR 15575-3. Irregularidades na 
base ficarão aparentes no piso vinílico após a sua instalação, 
motivo pelo qual é obrigatório que seja feita a correção do 
contrapiso previamente à sua instalação. 

MANUAL DE INSTALAÇÃO E LIMPEZA
VINILE | PISOS VINILICOS
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Superfície seca e curada: Se a base apresentar umidade 
estará impossibilitada de receber o piso vinílico. A umidade é 
detectada somente com equipamento adequado (higrômetro 
para concreto e argamassa). A umidade máxima permitida 
do contrapiso deve ser de 2,5%; conforme norma ABNT NBR 
14.917. Se houver umidade, é necessário saber sua origem e 
tomar as providências necessárias. 

Superfície firme: A base não deve apresentar fissuras, partes 
soltas ou com desprendimento de partículas e deve estar 
firme e com boa resistência à abrasão. Um contrapiso fraco 
(com resistência mecânica a compressão inferior a 20 mpa) 
pode esfarelar ou não suportar o peso de móveis e outros 
objetos, ficando quebradiço e com depressões.

Bases e preparações: Contrapiso de concreto ou argamassa 
cimentícia: Deve estar limpo, plano, sem irregularidades 
e seco;  Revestimentos cerâmicos: Neste caso a massa 
niveladora deve ser aplicada sobre estas bases conforme 
orientações dos fabricantes, para nivelar os rejuntes.
Bases que precisam ser removidas: Revestimentos cerâmicos, 
pedras e mármores com juntas/rejuntes superiores a 5 mm; 
Cimento queimado;  Qualquer tipo de madeira como: tacos, 
tábuas, parquet, pisos laminados, carpete têxtil, carpete 
de madeira etc.; Outros pisos vinílicos, pisos vinílicos com 

carga mineral, mantas; Contrapisos com superfície arenosa, 
quebradiça, desnivelada, irregular ou mole.

3) FERRAMENTAS

Esquadro/Régua/Cortador novo.

4) APLICAÇÃO

• Meça o local antes de iniciar a instalação. Lembre-se 
de medir as áreas irregulares, para então calcular a 
quantidade de réguas necessárias para o ambiente. Somar 
10% para cobrir as possíveis perdas e recortes especiais.

• Recomenda-se remover completamente as partículas 
soltas da superfície a ser revestida (limpar).

• Certifique-se que as paredes não estejam fora de 
esquadro, se necessário, ajuste-as antes de iniciar 
a instalação. Caso seja necessário, ajuste as réguas 
recortando e alinhando-as junto à  parede.

• Defina, previamente, o sentido das réguas para melhor 
aproveitamento do material.

• Recomenda-se instalar o piso sempre no sentido menor 
do ambiente.

• É importante decidir a modulação antes de iniciar a 
montagem. Certifique-se que os recortes entre as zonas, 
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não sejam inferiores a 30cm; Disponha as réguas no 
contrapiso e encaixe cuidadosamente.

• Recomendamos respeitar sempre um espaçamento 
de 3mm da parede; Ao chegar à outra extremidade da 
parede, corte a régua garantindo a folga mínima de 3mm.

• Para o corte das réguas utilize o cortador sempre com a 
ajuda do esquadro para assegurar um corte perfeito.

• Passe o cortador levemente, porém, com firmeza. Risque a 
linha do corte até aprofundar e formar uma fenda.

• Aconselhamos guardar os pedaços cortados, pois poderão 
ser úteis em outras partes. 

• Em cortes menores em grande quantidade utilize a fresa 
elétrica com coletor de poeira.

• Faça a aplicação da cola seguindo as recomendações do 
fabricante, aplicando a cola apenas no contrapiso/base.

• Para garantir a aderência total do piso vinílico à cola, na 
aplicação de cada régua do piso vinílico é obrigatório 
fazer pressão sobre o mesmo com o uso de uma madeira 
revestida com carpete.

5) LIMPEZA:

PRIMEIRA LIMPEZA: 

• Para a cura total do adesivo utilizado na instalação, a 
primeira limpeza deve ser feita somente após 48 horas da 
instalação. 

• Com uma vassoura de cerdas macias remova toda sujeira 
do piso e logo após utilize um pano bem torcido na 
solução de água e detergente neutro. Utilize o mínimo de 
água possível. 

• O piso vinílico é fabricado com PVC e é 100% resistente 
à água, mas a cola não é resistente e por este motivo 
quando utilizada água em abundância poderá ocorrer o 
descolamento do piso.

LIMPEZA DIÁRIA OU ROTINEIRA:

• Os pisos vinílicos Vinile são duráveis e de fácil 
manutenção. Recomendamos o uso frequente de 
vassoura com cerdas macias, aspirador de pó e água com 
detergente neutro.



16 Versão 01/2020

Para que não se tenha alterações estéticas e de qualidade 
do seu piso Vinile, é importante que você siga todas as 
recomendações e cuidados orientados neste termo e na 
embalagem do produto.  Você deverá seguir todas as 
recomendações de instalação, uso, limpeza e manutenção 
contidas neste documento e no site www.vinile.com.br além de 
verificar com o instalador do piso se todas as recomendações 
e cuidados de instalação também estão sendo seguidos. 

IMPORTANTE: 

• Para instalação do piso Vinile, recomenda-se que o 
revestimento seja instalado com a temperatura ambiente 
entre 18 e 27°C. 

• Para atendimento em Garantia é obrigatório a 
apresentação da nota fiscal do produto e dos 
complementos utilizados na instalação. Guarde as notas 
fiscais. Elas são os comprovantes do tempo de instalação 
dos produtos e essenciais para abertura de reclamação e 
atendimento sobre a garantia. 

EXCLUSÕES DA GARANTIA: 

O consumidor não terá direito à garantia nos casos em que os 
defeitos ou danos forem causados por:
• Utilização em desacordo com as orientações descritas 

nesse manual e na embalagem do piso Vinile. 
• Instalação incorreta, cabendo a responsabilidade 

exclusivamente ao instalador (contrate sempre mão-de-
obra especializada. Salientamos que a responsabilidade 
pelo serviço de instalação do piso vinílico é da empresa 
contratada, que ficará responsável pela garantia do 
serviço realizado).

• Manutenção contrária às instruções de limpeza, inclusive 
mediante a utilização de água em excesso ou agentes 
agressivos, como ácidos ou esponjas abrasivas na limpeza.

• Riscos, impactos ou cortes decorrentes ou não de 
acidentes; ou riscos causados por objetos abrasivos, 
partículas abrasivas e agentes agressivos.

• Desgaste causado por rodízios em nylon de cadeiras e 
outros móveis (são recomendados rodízios de poliuretano 
ou silicone).

• Modificação, alteração, reparo ou serviço em desacordo 
com as orientações da Vinile.

TERMOS DE GARANTIA 
VINILE | PISOS VINILICOS

http://www.vinile.com.br
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• Danos causados por manutenção inadequada, riscos de 
calçados e manchas causadas por excrementos de animais.

• Situações decorrentes de calamidade grave, comoção 
pública, atos governamentais e incêndios.

• Eventos de força maior, tais como inundações e quaisquer 
outros fenômenos da natureza.

• Perda de brilho pelo uso ou diferença de tonalidade entre 
réguas.

• Descoloração por exposição contínua e direta à luz solar.
• Diferença de cores entre produtos de lotes distintos 

(guardar etiqueta da caixa).
• Diferença de cores entre a amostra disponibilizada nos 

materiais promocionais e o piso adquirido.
• Instalação em áreas externas abertas e sem cobertura.
• Insuficiência ou falha na impermeabilização do contrapiso.
• Instalação em contrapiso cimentado queimado térreo que 

não tenha recebido uma nova base.
• Instalação em ambientes com qualquer tipo de madeira 

ou cerâmicas com juntas maiores que 3 mm, nos quais o 
piso não tenha sido previamente removido e, em seguida, 
tenha sido preparada uma nova base.

• Danos causados por umidade, sujeiras ou irregularidades 
no contrapiso ou ainda por excesso de água na lavagem. 
São improcedentes as reclamações relativas aos 
problemas decorrentes de umidade, tais como: manchas, 
estufamentos, bolhas ou frestas nas juntas, entre outros.

Caso a reclamação seja improcedente, o consumidor deve 
arcar com os custos da visita. 
Caso constatado o defeito de fabricação, a Vinile procederá 
com o reparo ou a substituição do material reclamado. 
Esta garantia cobre os custos de reparo ou substituição 
apenas do produto defeituoso (piso vinílico), incluindo serviço 
de instalação e remoção do piso. 
O consumidor deverá permitir à Vinile ou a seus técnicos 
autorizados e identificados o acesso ao local de inspeção 
durante o horário comercial para análise e/ou correção do 
material defeituoso. 
Se o padrão do piso, objeto da reclamação, não estiver 
disponível por se encontrar fora de linha ou esgotado 
no estoque, a Vinile poderá fornecer outro piso de valor 
e especificações equivalentes, conforme a opção do 
consumidor. 
Em caso de dúvida e para mais informações, ligue para Vinile: 
(11) 3042.6409 | (47) 99127.3262 ou envie um e-mail: 
contato@vinile.com.br.

TABELA DE USO E TEMPO DE GARANTIA 

LINHA

Casa

USO TIPO DE INSTALAÇÃO GARANTIA

Residencial Cola 10 anos
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A GARANTIA VINILE – PISOS VINÍLICOS REFERE-SE EXCLUSIVAMENTE A DEFEITOS DE FABRICAÇÃO DE SEUS PRODUTOS DE 
ACORDO COM ESPECIFICAÇÕES EM NORMAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS.

LINHA

Casa

Casa

Casa

PRODUTO FORMATO E ESPESSURA
MEDIDAS POR CAIXA

ÁREA (m2) PEÇAS (un) PESO (kg)

MEDIDAS POR PALLET

ÁREA (m2) CAIXAS (un) PESO (kg)

Bege Claro 914,4 mm x 152,4 mm x 2 mm Capa 0,2 mm

914,4 mm x 152,4 mm x 2 mm Capa 0,2 mm

914,4 mm x 152,4 mm x 2 mm Capa 0,2 mm

Bege Escuro

Marrom

3,3445 321,07

321,07

321,07

3,3445

3,3445

24

24

24

96

96

96

1248

1248

1248

13

13

13

OBSERVAÇÃO

As imagens dos produtos deste catálogo são ilustrativas, sendo que as cores e tons podem variar de acordo com a variação de 
monitores (notebooks, celulares ou tablets).

EMBALAGENS



www.vinile.com.br   |  contato@vinile.com.br   |   (11) 3042-6409   |   (47) 99127-3262

Conulte em nosso site onde encontrar. 

fb.com/vinilepisosvinilicos @vinilepisosvinilicos

Última atualização 15/01/2020

http://www.vinile.com.br
https://api.whatsapp.com/send?phone=5547991273262
https://www.vinile.com.br/
https://www.facebook.com/vinilepisosvinilicos/
https://www.instagram.com/vinilepisosvinilicos/
https://www.facebook.com/vinilepisosvinilicos/
https://www.instagram.com/vinilepisosvinilicos/

