
INSTALAÇÃO DE MOSAICOS AUTOPORTANTES:
SAGA²

 
  

 
  

Método de tratamento das junções de mosaicos de acordo com a classificação E de divisões:

PRODUTO                                               MOSAICOS                                             MÉTODO DE ACABAMENTO

Resistência à degradação                                      P3                                                                                 

Classificação E2                            Instalação em pirâmide de uma extremidade à outra            Corte de extremidades 

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO            Instalação a 90°

                                                    NOTA: Não aconselhamos a instalação de mosaicos na mesma direção, 
                                                    porque as junções tornam-se mais visíveis.

COLAGEM TOTAL COM COLA DE EMULSÃO (ANTIDERRAPANTE):
Antes da colagem, é necessário aplicar um primário que seja compatível com a cola de emulsão e o suporte.

Os mosaicos têm de ser retirados das caixas pelo menos 24 horas antes de serem
instalados e colocados na divisão em que vão ser utilizados.
Antes de instalar o produto, recomendamos que o examine primeiro para
identificar possíveis defeitos. Contacte com a GERFLOR no caso de encontrar algum
defeito e antes da sua instalação. 

Não instale mosaicos de lotes diferentes na mesma divisão.

SUPORTE:
O suporte deve ser preparado de acordo com o regulamento local.

CASOS PARTICULARES:
• Nas zonas com diferenças de temperatura que possam atingir no máximo os 20ºC (i.e. janelas panorâmicas) e/ou em zonas de trânsito intenso, o material deve ser
colado com uma cola acrílica (típica instalação).
• No caso de um pavimento radiante reversível, deverá colar toda a superfície com uma cola acrílica.
• Com um pavimento radiante, deve esperar 7 dias depois da sua instalação para acender o aquecimento.

OBSERVAÇÃO:
A visibilidade das uniões dependerá dos esquemas de cores.

n 1 - INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO

IMPORTANTE: Direção da instalação: Instalação a 90°
NOTA: Não aconselhamos a instalação de mosaicos na mesma direção, porque as junções tornar-se-ão mais visíveis.
• Para decorações não direcionais, a linha na parte traseira da cortiça indica a direção da instalação a seguir.
• Para decorações direcionais, a decoração indica a direção da instalação a seguir.

1.1 - Marcação
Marque os pontos de início de acordo com as indicações do esquema ao lado, de modo a instalar os mosaicos.

1.2 - Disposição de mosaicos
Os mosaicos têm de ser dispostos de modo a cumprir com os requisitos seguintes:
• Centre uma fila de mosaicos ao longo das linhas centrais principais;
• Verifique se os mosaicos periféricos cortados são maiores do que a metade de um mosaico.

n 2 - COLA ADEQUADA PARA O MOSAICO SAGA²

FABRICANTE

PRIMÁRIO

COLA

QUANTIDADE

CEGECOL BOSTIK EUROCOL
Sim, excepto em suportes técnicos 

de metal
Sim, excepto em suportes técnicos 

de metal
Sim, excepto em suportes técnicos 

de metal

CG 100 DPA ADESI-TECH 541 FIXDAL

Espátula A4, de acordo 
com a norma TKB
150/200 g/m2

Espátula A4, de acordo 
com a norma TKB 
150/200 g/m2

Espátula A4, de acordo 
com a norma TKB 
150/200 g/m2

Se utilizar outro tipo de cola, contacte-nos.

F BALL
Sim, excepto em suportes técnicos 

de metal

F41

Espátula A4, de acordo 
com a norma TKB 
150/200 g/m2

De acordo com a regulamentação local

IMPORTANTE: As informações presentes neste documento são válidas a partir de: 01/04/2013 e estão sujeitas a modificações sem aviso prévio. 
Sendo a evolução da técnica uma constante, os nossos clientes devem, antes de qualquer instalação, confirmar junto do nosso departamento técnico 
que o presente documento é o mais atual.



n 3 - COLAGEM
Aplicação da cola com uma espátula:
A cola é aplicada espalhando simplesmente um dos produtos referido
anteriormente, deste modo:
Uma espátula de dentes finos do tipo A2 (especificação TKB) (150/200 g/m2).
Substitua as espátulas com a frequência necessária para cumprir com este
requisito.
A cola tem de ser aplicada com uma espátula dentada.

Recomendações para a sua instalação:
• Aplique cola à superfície sem exceder o tempo de atuação.
• Respeite o tempo de estabilização que irá depender da temperatura,
higrometria ambiente, porosidade do suporte e a quantidade 
de cola aplicada.
• Espere que a película de cola fique translúcida para colocar os mosaicos.

Aplicação da cola com um rolo de pintura:
A aplicação da cola com um rolo de pintura em pavimentos técnicos requer 
uma atenção especial para garantir a cobertura necessária (100 - 150 g/m²). 
Recomendamos que a aplique com um rolo de espuma em duas passagens. 
A segunda passagem deverá ser aplicada quando a película de cola da primeira
passagem ficar translúcida (seca).

n 4 - INSTALAÇÃO DE MOSAICOS
• Após a estabilização completa da cola, aplique o primeiro mosaico 
na intersecção das linhas centrais.

• Aplique os mosaicos seguintes numa configuração de escadaria. 
(consulte o esquema em baixo).
• Limpe as manchas de cola fresca com um pano húmido enquanto 
vai avançando.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO:
Consulte o parágrafo INSTALAÇÃO DO PAVIMENTO:

n 5 - CORTE

Os mosaicos serão cortados depois de os marcar na parte de trás.
• Posicione o mosaico a ser cortado sobre o último mosaico completo que foi
instalado.
• Utilize um mosaico completo para servir de molde. 
• Aplique-o no mosaico a ser cortado, em junção contra a parede, sem deixar
folgas. 
• Marque o mosaico a ser cortado ao longo da extremidade do molde com 
um x-ato de lâmina reta.
• Corte com cuidado a parte do mosaico que necessita e coloque-o no seu
lugar.

n 6 - CORTAR À VOLTA DAS OMBREIRAS E DE SÍTIOS DIFÍCEIS

n 7 - CILINDRAGEM:
A cilindragem realiza-se em duas fases:
• Manualmente, pressionar com uma placa de cortiça, à medida que trabalha.;
• Com um rolete de pressão sobre toda a superfície no fim da instalação.

n 8 - UTILIZAÇÃO – CIRCULAÇÃO
• Para trânsito normal, 24 horas após a instalação.
• Movimentação ou instalação de mobília, 48 horas após a instalação.
• O contacto prolongado com objetos de borracha pode provocar 
a descoloração permanente do mosaico.

1,65 mm

Profundidade

Espátula tipo A4

  

Espaço

Largura

Cortar

A

A

Para cortar à volta das ombreiras e dos locais
de difícil acesso.
Disponível em Gerflor

Tesoura angular - Referência:
Gerflor: 0566 0001/Janser: 237 530 000

Tesoura angular de tensão reduzida - Referência:
Janser: 262 284 000

Para cortar à volta das ombreiras e dos locais
de difícil acesso

2.ª fase: Cilindragem com um rolete de pressão

1.ª fase: Cilindragem manual




