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Garantia

ISO 1765

ISO 8543

ISO 6356
AATCC 134-2006

EN 986
ISO 2551

ISO 105-B02

ISO 10140

ISO 354

ISO 8302

EN 14041

EPLF 021029-3

EN 13893
ASTM C1028-07
DIN 51130
EM 13036-4

EN ISO 24341

EN ISO 24341

EN 994

EN 1307
ASTM D5252

ASTM D6119-12

ASTM E622

ASTM E648-15e1
NFPA

EN 985

EN 13501-1

5mm - 0.20’’

Vinil + feltro

Fibra vidro PET

10 anos

< 2 kv
Permanente Anti-estático

De acordo com
a norma

19dB

Adequado para piso radiante

0493-CPR-0151

SL70

> 0.3
0.85
R9
65

ca. 200cm - ca. 6’7’’

ca. 30m - 32.8 yd

50cm x 50cm - 19.69’’ x 19.69’’

Uso comercial de
alta intensidade

Tráfico de alta intensidade

< 300

0.84 W/cm2

Class I

Uso contínuo

Bfl-s1

Composição

Suporte do Mosaico

Espessura

Peso

Largura dos Rolos

Comprimento dos Rolos

Dimensão dos Mosaicos - 16 un caixa

Conteúdo reciclado

Reach

LEED v4

CDPH Standard Method V1.2 Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

Conforme

E1

Certificado A+

Conforme

Conforme
contribuição LEED

10%

BREEAM International

BREEAM  NOR

French VOC Regulation

Classe de utilização

Tráfico pedestre

Adequado para uso de cadeiras com rodizios

Reação ao fogo

Fluxo crítico de energia radiante

Densidade de Fumo

Teste anti-estático tráfico pedestre

Estabilidade à Luz solar

Resistência ao escorregamento

Redução do impacto sonoro

Absorção acústica

Redução da reflexão do som - tráfico pedestre

Estabilidade dimensional

Resistência térmica

French CMR Components

AGBB/ABG

Belgian VOC Regulation

Indoor Air Comfort Gold

Blue Angel (RAL UZ120)

EN 717-1

M1 Protocol of July 2017

Livre de
Ftalatos

Conteúdo de
Plastificantes

Certificado CE

CO2 neutro sob pedido
. Termos e condições disponíveis sob pedido
.. Standard desde 09/2018

   w = 0.15

3000 g/m2 - 88.5 oz/yd2

Ambiente, Saúde e Segurança
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O revestimento 2tec2 deve ser colocado por um profissional, nas condições de climatização similares á utilização normal prevista para o 
local onde vai ser instalado.
O não cumprimento das especificações de colocação de 2tec2 anula a respectiva garantia. Todos os compromissos declarados pelo 
fabricante - Le Tissage D’Arcade, estão sujeitos às condições gerais de venda por si emitidas.

ARMANEZAMENTO E INSPEÇÃO
Armaneze os rolos numa superfície plana, com uma temperatura compreendida entre os 18ºC e os 30ºC. Não coloque objectos pesados 
sobre os rolos para não danificar.
De acordo com as condições gerais de venda, qualquer defeito ou inconformidade deverão ser imediatamente reportados. Defeitos e 
inconformidades visíveis antes da montagem, ou a persistência na montagem, corte e instalação de material não conforme, qualquer 
reclamação não será aceite pelo fabricante.

PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO DE BASE
O pavimento de base deve ser sólido e resistente, sem rachas, seco, limpo de sujidades, pó, óleos e gorduras. Revestimentos antigos 
existentes na superfície do pavimento, devem ser retirados cuidadosamente, assim como resíduos de cola e qualquer estrago ou cavida-
des deverão ser reparados.
O pavimento de base deverá ser tratado com um primário e nivelado/barrado com um composto autonivelante. Use um autonivelante 
adequado e siga as respectivas instruções de aplicação. A escolha do autonivelante dependerá do tipo de pavimento de base (cimento, 
madeira,...). A superfície nivelada/barrada deverá estar seca, lixada e livre de pó antes de aplicar a cola e 2tec2.

INSTALAÇÃO

Os rolos deverão ser colocados no local de instalação 24h antes da aplicação. A temperatura do pavimento de base tem que ser de 15ºC 
ou superior e a temperatura ambiente do local da aplicação, entre 18ºC e 25ºC. A humidade relativa deve estar entre 55% e 75%.
Coloque os rolos em numeração ascendente, a numeração está indicada em cada rolo. Coloque os rolos na mesma direção quando lado 
a lado, a menos que haja outra indicação nas instruções relativas aos rolos recebidos, verifique as setas existentes por trás de cada rolo.

1. ACLIMATIZAÇÃO

O corte dos rolos deve ser sempre efectuado antes de aplicar a cola. Na junção de dois planos, o final de cada pano deve sobrepôr  o 
outro e será então feito um corte duplo. No padrão espinhado (herringbone) a sobreposição e corte deve ser feito de acordo com o 
padrão.
O corte perfeito dos rolos com Confort Backing (2x5mm) pode ser efectuado utilizando uma lâmina de corte Railcut da Wolff ou similar, ao 
cortar os rolos, as pontas de fibra de vidro poderão ficar visíveis. Estas fibras são quebradas e facilmente removidas esfregando com um 
pano limpo e húmido, após a instalação e a cura da cola.

2. CORTE DOS ROLOS

Dobre para trás as pontas já cortadas em cerca de metade da sua largura, aplique a cola no espaço entre as pontas e proceda á colagem.
Respeite sempre as intruções disponibilizadas pelo fabricante da cola, use um rolo de borracha para pressionar as juntas.

3. APLICAÇÃO DA COLA
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O revestimento 2tec2 deve ser colocado por um profissional, nas condições de climatização similares á utilização normal prevista para o 
local onde vai ser instalado.
O não cumprimento das especificações de colocação de 2tec2 anula a respectiva garantia. Todos os compromissos declarados pelo 
fabricante - Le Tissage D’Arcade, estão sujeitos às condições gerais de venda por si emitidas.

ARMANEZAMENTO E INSPEÇÃO
Armaneze os rolos numa superfície plana, com uma temperatura compreendida entre os 18ºC e os 30ºC. Não coloque objectos pesados 
sobre os rolos para não danificar.
De acordo com as condições gerais de venda, qualquer defeito ou inconformidade deverão ser imediatamente reportados. Defeitos e 
inconformidades visíveis antes da montagem, ou a persistência na montagem, corte e instalação de material não conforme, qualquer 
reclamação não será aceite pelo fabricante.

PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO DE BASE
O pavimento de base deve ser sólido e resistente, sem rachas, seco, limpo de sujidades, pó, óleos e gorduras. Revestimentos antigos 
existentes na superfície do pavimento, devem ser retirados cuidadosamente, assim como resíduos de cola e qualquer estrago ou cavida-
des deverão ser reparados.
O pavimento de base deverá ser tratado com um primário e nivelado/barrado com um composto autonivelante. Use um autonivelante 
adequado e siga as respectivas instruções de aplicação. A escolha do autonivelante dependerá do tipo de pavimento de base (cimento, 
madeira,...). A superfície nivelada/barrada deverá estar seca, lixada e livre de pó antes de aplicar a cola e 2tec2.

INSTALAÇÃO

Os rolos deverão ser colocados no local de instalação 24h antes da aplicação. A temperatura do pavimento de base tem que ser de 15ºC 
ou superior e a temperatura ambiente do local da aplicação, entre 18ºC e 25ºC. A humidade relativa deve estar entre 55% e 75%.
Coloque os rolos em numeração ascendente, a numeração está indicada em cada rolo. Coloque os rolos na mesma direção quando lado 
a lado, a menos que haja outra indicação nas instruções relativas aos rolos recebidos, verifique as setas existentes por trás de cada rolo.

1. ACLIMATIZAÇÃO

O corte dos rolos deve ser sempre efectuado antes de aplicar a cola. Na junção de dois planos, o final de cada pano deve sobrepôr  o 
outro e será então feito um corte duplo. No padrão espinhado (herringbone) a sobreposição e corte deve ser feito de acordo com o 
padrão.
O corte perfeito dos rolos com Confort Backing (2x5mm) pode ser efectuado utilizando uma lâmina de corte Railcut da Wolff ou similar, ao 
cortar os rolos, as pontas de fibra de vidro poderão ficar visíveis. Estas fibras são quebradas e facilmente removidas esfregando com um 
pano limpo e húmido, após a instalação e a cura da cola.

2. CORTE DOS ROLOS

Dobre para trás as pontas já cortadas em cerca de metade da sua largura, aplique a cola no espaço entre as pontas e proceda á colagem.
Respeite sempre as intruções disponibilizadas pelo fabricante da cola, use um rolo de borracha para pressionar as juntas.

3. APLICAÇÃO DA COLA
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PROTEÇÃO DO NOVO REVESTIMENTO 2TEC2
Imediatamente após a instalação, o piso deve ser protegido com cartão ou outro material, assim que cada colagem é efectuada.
Nenhum outro trabalho deve ser realizado no espaço onde foi aplicado o 2tec2, entre o tempo da instalação e a entrega do trabalho.
É recomendado a organização de entregas parciais por zona ou andar em consonância com o cliente ou arquitecto.

Para aplicações no interior:

Para aplicações em degraus, rodapés ou aplicações verticais:

Para aplicações no exterior:

4. COLAS TESTADAS E RECOMENDADAS

Para Confort Backing
UZIN KE 2000 - MAPEI ULTRABOND ECO V4 SP, MAPEI ULTRABOND ECO 56O -
- FBALL STYCCOBOND F48 PLUS - BOSTIK POWER ELASTIC

Para PVC Backing
UZIN KE 66 - UZIN KE 2000 S, MAPEI ULTRABOND ECO V4 SP - MAPEI ULTRA-
BOND ECO 360 - PAEI ULTRABOND ECO 560 - THOMSIT K 188E - BOSTIK POWER 
ELASTIC, FBALL STYCCOBOND 448 PLUS

Para PVC Backing
UZIN KR 430, MAPEI ADESILEX G20, 
MAPEI ULTRABOND G21

Use cola de contacto UZIN WK 222 - MAPEI ULTRABOND 575 - MAPEI ULTRABOND AQUA-CONTACT. Recomenda-se a utilização 
de perfis nas arestas de degraus.
Não permita nenhum tráfico sobre o revestimento 2tec2 nas 24h seguintes à instalação, tempo necessário á cura da cola.

cola
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ARMAZENAMENTO E INSPEÇÃO

MANUAL DE INSTALAÇÃO MOSAICOS

Os mosaicos devem ser armazenados na embalagem e palete original, sobr eum piso plano. A temperatuda deve estar entre 15ºC e 30ºC. 
Não coloque objectos pesados sobre as caixas. Não empilhe mais de 12 caixas, umas sobre as outras. Não coloque nenhuma palete, uma 
sobre a outra. As caixas devem ser empilhadas de forma alinhada.
De acordo com as condições gerais de venda, qualquer defeito ou inconformidade deverão ser imediatamente reportados. Defeitos e 
inconformidades visíveis antes da montagem, ou a persistência na montagem, corte e instalação de material não conforme, qualquer 
reclamação não será aceite pelo fabricante.

Para Confort Backing
THOMSIT K145 - UZIN U2100 - MAPEI ULTRABOND ECO FIX - MAPEI ULTRABOND ECO 810 - MAPEI ULTRABOND 3C0 811 
- F BALL STYCCOBUND F41, COLLAK WA-25

Para PVC Backing
THOMSIT T425 - UZIN U1000 - MAPEI ULTRABOND ECO TACK LVT, F BALL STYCCOBOND F41

INSTALAÇÃO

O mosaicos devem ser colocados no local de aplicação 48h antes da instalação. A temperatura deverá estar entre 18ºC e 25ºC. A humida-
de relativa deve ser entre 55% e 75%.

1. ACLIMATIZAÇÃO

Existem diversos padrões de colocação dependendo da referência. Os padrões xadrez (Checkboard) tijolo (Brick) ou desfazado (Ashar), ver 
figuras. Existe uma seta por trás de cada mosaico indicando uma direção e existe uma letra (A, B, C ou D).

3. APLICAÇÃO

O tipo de cola depende do Backing (suporte) do mosaico. A garantia é anulada se utilizadas colas não apropriadas.

Só os mosaicos com PVC Backing poderão ser aplicados no exterior e deverá ser utilizada uma cola EPOXI de 2 componentes UZIN KR 
430 - MAPEI ADESILEX G20 ou MAPEI ULTRABOND G21.
Para degraus, rodapés ou uso vertical, os mosaicos devem ser colados com cola de contacto UZIN WK 222 ou MAPEI AQUA-CONTACT. 
Recomenda-se o uso de perfis nas arestas.

2. APLICAÇÃO DA COLA

PREPARAÇÃO DO PAVIMENTO DE BASE
O pavimento de base deve ser sólido e resistente, sem rachas, seco, limpo de sujidades, pó, óleos e gorduras. Revestimentos existentes 
na superfície do pavimento, devem ser retirados cuidadosamente, assim como resíduos de cola e qualquer estrago ou cavidades deverão 
ser reparados.
O pavimento de base deverá ser tratado com um primário e nivelado/barrado com um composto autonivelante. Use um autonivelante 
adequado e siga as respectivas instruções de aplicação. A escolha do autonivelante dependerá do tipo de pavimento de base (cimento, 
madeira,...). A superfície nivelada/barrada deverá estar seca, lixada e livre de pó antes de aplicar a cola e 2tec2.

Checkboard Brick Ashar



A recomendação do padrão de colocação está indicada em cada caixa.
Utilize um rolo de pressão sobre as juntas.
Comece a aplicar os mosaicos, através das paletes numa ordem descendente, como exemplo do 1316166 par 1316161. As caixas devem 
ser abertas em ordem ascendente de 1 a 100. Utilize sempre caixas do mesmo lote (Batch) numa mesma sala. Durantes a instalação pontas 
de fibra de vidro poderão ser visíveis. Estas fibras são quebradiças e facilmente removidas esfregando com um pano limpo e húmido, 
idealmente no momento antes á colocação do mosaico. Também podem ser removidas posteriormente já com a cola devidamente seca. 
Também pode utilizar uma escova para a remoção das fibras.
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PROTEÇÃO DO NOVO REVESTIMENTO 2TEC2
Imediatamente após a instalação, o piso deve ser protegido com cartão ou outro material, assim que cada colagem é efectuada.
Nenhum outro trabalho deve ser realizado no espaço onde foi aplicado o 2tec2, entre o tempo da instalação e a entrega do trabalho.
É recomendado a organização de entregas parciais por zona ou andar em consonância com o cliente ou arquitecto.

Para aplicações no interior:

Para aplicações em degraus, rodapés ou aplicações verticais:

Para aplicações no exterior:

4. COLAS TESTADAS E RECOMENDADAS

Para Confort Backing
UZIN KE 2000 - MAPEI ULTRABOND ECO V4 SP, MAPEI ULTRABOND ECO 56O -
- FBALL STYCCOBOND F48 PLUS - BOSTIK POWER ELASTIC

Para PVC Backing
UZIN KE 66 - UZIN KE 2000 S, MAPEI ULTRABOND ECO V4 SP - MAPEI ULTRA-
BOND ECO 360 - PAEI ULTRABOND ECO 560 - THOMSIT K 188E - BOSTIK POWER 
ELASTIC, FBALL STYCCOBOND 448 PLUS

Para PVC Backing
UZIN KR 430, MAPEI ADESILEX G20, 
MAPEI ULTRABOND G21

Use cola de contacto UZIN WK 222 - MAPEI ULTRABOND 575 - MAPEI ULTRABOND AQUA-CONTACT. Recomenda-se a utilização 
de perfis nas arestas de degraus.
Não permita nenhum tráfico sobre o revestimento 2tec2 nas 24h seguintes à instalação, tempo necessário á cura da cola.



O método de limpeza é basicamente igual independentemente do tipo de dimensão do projecto.
O equipamento necessário depende da dimensão da superfícia a ser limpa.
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LIMPEZA LOCALIZADA
Remova as nódoas/sujidade assim que possível para evitar que a mesma se fixe e espalhe.

LIMPEZA DE TODA A SUPERFÍCIE

MANUAL DE INSTALAÇÃO INSTRUÇÕES DE
MANUTENÇÃO

2tec2 apenas necessita ser aspirado regularmente como outra carpete. Um aspirador com uma escova rotativa vertical que solta e remove 
a sujidade, obtém resultados adicionais.

1. MANUTENÇÃO DIÁRIA

Dependendo do tráfico, 2tec2 poderá necessitar de uma limpeza mais profunda (com água). Esta limpeza é feita em geral 1 vez por ano. 
A escolha do equipamento depende da área a limpar.

2. LIMPEZA PROFUNDA PERIÓDICA

Utilize uma máquina de injeção/extração com escovas rotativas verticais. Estas máquinas estão disponíveis em diferentes dimensões e 
custos, entre €400 - €2500. Limpam e secam o piso numa só operação e de forma eficaz.

Nódoas difíceis?
Borrife com água ou com produto de limpeza à base de vinil sem espuma sobre a superfície, aguarde 5 minutos antes de usar a máquina
de injeção/extração. Repita a operação, se necessário.

4. LIMPEZA DE GRANDES ÁREAS >50m2

Utilize uma escova para libertar a sujidade. Enxague com água e remova a água suja com um aspirador adequado.

3.LIMPEZA DE ÁREAS PEQUENAS <50m2

Tinta
água ou aguarrás

Óleos e Gorduras
água quente com sabão

Frutos Vermelhos
água

Gesso - Áureolas
vinagre e água quente

Pastilha Elástica
vapor quente ou
spray congelante

Sangue
solução á base de sal

ou amonia diluída 

Bebidas Frias
água

Comida
água ou sabão

Marcas de Sapatos
esfregar com um

pano seco

Bebidas Quentes
água quente
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MANUTENÇÃO

Use bastante água na limpeza, 2tec2 é à prova de água

Junte produto de limpeza à base de vinil PHGA85

Misture vinagre à água especialmente para remover gesso

Use amonia diluída e aguarrás

Máquinas com escovas rotativas horizontais

Detergente de espuma

Acetonas

Esfregonas

Temperaturas acima de 100ºC por mais de 5 minutos

Máquina de injeção/extração de água, escovas verticais:
DUPLEX 420;
DUPLEX 280

PODE UTILIZAR NÃO UTILIZAR

MANUTENÇÃO DIÁRIA

MÁQUINAS RECOMENDADAS

LIMPEZA PROFUNDA

Aspirador de vácuo para molhado e seco (type NT 27/1 
Adv, Karcher)

Máquina de pressão a vapor (type SG 4/4, Karcher)

Aspirador de vácuo com escovas rotativas verticais (type CV 
38/1, Karcher)

..

..

..
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GRUPO MITERA


