Manual de Instruções

Piso Elevado
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MANUAL DE INSTRUÇÕES PISO ELEVADO PORTOBELLO

Revisão :
Junho/2016

Você acaba de adquirir mais um produto de excelente qualidade: o sistema de piso elevado Astra/Portobello. Neste manual, reunimos as principais informações sobre instalação, uso e manutenção do
produto.
Lembrando que você deve sempre procurar os serviços de um profissional habilitado para instalar o
sistema, um piso elevado mal instalado pode gerar sérios transtornos.

01 Apresentação
O sistema de piso elevado Astra/Portobello é um conjunto de peças plásticas reguláveis que proporcionam variação de altura de acordo com a combinação entre elas e possui, ainda, regulagem fina de
altura para ajustes de nível e precisão dimensional.
Utilizado para diversos ambientes em que há a necessidade de criar um sobrepiso, o sistema de piso
elevado Astra/Portobello eleva a superfície, por onde transitam pessoas e veículos de pequeno porte,
como bicicletas e cadeiras de rodas, possibilitando, assim, que no vão gerado logo abaixo do piso
sejam dispostos sistemas como: instalações de água, esgoto, cabeamento, fiação, entre outros.
É indicado para uso em térreos de edifícios comerciais, malls externos, edifícios residenciais (paisagismo), decks de piscinas, obras públicas como: praças, orlas, aeroportos, rodoviárias, estações de trem,
metrô, salas de edifícios corporativos, hospitais, entre outros.
Esse sistema garante total acesso às instalações sob o piso elevado, permite o escoamento e
armazenamento temporário da água (condição obrigatória em alguns municípios) através das juntas do
produto, que não são rejuntadas, dispensando o uso de grelhas aparentes, além de reduzir, absorve
impactos e reduz o ruído, melhorando assim o conforto ao caminhar sobre o piso.
O piso elevado pode ser totalmente nivelado deixando o caimento para a laje ou para o contrapiso.
Todo o sistema foi desenvolvido para ser utilizado em ambiente interno e externo, em conjunto com a
linha de porcelanatos Spessorato da Portobello, produto de alta resistência com 2cm de espessura e
opções de acabamento superficial Natural (NAT) e Externo (EXT) , em diversas cores, padrões de
acabamento e materiais, como pedras e madeira.
Consulte o catálogo do porcelanato Spessorato no site da Portobello:
http://www.portobello.com.br/linhas/spessorato
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02 Componentes
Porcelanato Spessorato
Portobello

Arruelas de retenção
(8 unidades por placa)
PEL/AR

Placa de reforço
60cm x 60 cm
PEL/PR60

Abas móveis
(4 unidades por placa)
PEL/ABA

Adaptador
(utilizado quando os pedestais forem
posicionados fora dos cantos e
centro da placa de reforço)
PEL/APB

Junta flexível
(utilizada em todos os pedestais)
PEL/JF

Apoiador

Pedestal

1

Nivelador

Base

Extensor 15 cm
(utilizado em alturas
maior que 30 cm)
PEL/E15

1

02

Para determinar a altura e os componentes dos pedestais a serem utilizados, consultar tabela 2.

03 Especificações Técnicas
PEDESTAL

PLACA

12cm

60c

m

60c

10 a 48cm

m

2cm
20cm

Regulado de acordo com o calibre
do porcelanato.

Medida da altura referente ao piso
acabado com porcelanato.

Fabricado em Polipropileno.

Fabricado em Polipropileno.

ABAS MÓVEIS
Fabricado em Nylon.
ARRUELA DE RETENÇÃO
Aço SAE 1070 - com acabamento GEOMET.

Ensaio

Carga aplicada /
Deformação máx.

Desempenho

NBR 12048 / NBR 11802.
Deformação aceitável = 2,0mm

1,5 kN = 1,4mm
Carga vertical
concentrada

Carga máxima = 500 kgf
NBR 12048 / NBR 11802.
Deformação aceitável = 3,6mm

4,4 kN = 3,1mm

4,5 kPa = 1,6mm
Carga vertical
distribuída

Carga máxima = 1200 kgf/m
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12 kPa = 3,1mm

NBR 12048 / NBR 11802.
Deformação placa de
concreto = 1,0mm
NBR 12048 / NBR 11802.
Deformação placa de
concreto = 1,8mm

Impacto de
corpo duro

30 Joules e
50 Joules

Fragmentação da placa de porcelanato, porém, NBR 15805 anexo “A”
sem o transpasse ou perda de estabilidade

Impacto de
corpo mole

400 Joules e
900 Joules

Não apresentou danos visualmente
perceptíveis

NBR 15805 anexo “B”

Resistência à
carga vertical
sobre os pedestais

5 kN e
10 kN

Não apresentou deformações visualmente
perceptíveis

NBR 15805 anexo “C”
Carga mínima excêntrica de 5kN
Carga mínima distribuída de 10kN

Tabela 1 - Resistência mecânica e resistência à carga sobre os pedestais
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Normas

Itens de Composição

Altura dos pedestais

Referência de alturas

Tabela 2 - Composição dos pedestais de acordo com a altura
* Alturas dos pedestais acabados com placa piso de revestimento
** Utilizar quanto os pedestais não forem posicionados nos cantos e no centro da placa

04 Como Especificar o Projeto
- Definir o projeto da área.
- Determinar o número de pedestais a serem utilizados (vide item 5).
- Verificar a composição de cada pedestal de acordo a altura do projeto (vide tabela 2).
- Determinar o número de placas a partir da paginação da área (vide item 5).
- Listar os materiais a serem utilizados.
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05 Como Determinar o Número de
Pedestais e Adaptadores

Possíveis situações de instalação:

Área central (5.1)
Faixa externa (5.2)
Canto interno (5.3)
Canto externo (5.4)
Recorte mínimo (5.5)
Recorte diagonal (5.6)
Apoiado 01 (5.7.1)
Apoiado 01 sobre canto (5.7.1.1)
Apoiado 02 (5.7.2)
Apoiado 02 sobre canto (5.7.2.1)
Transpondo Mureta (5.8)
MURETA

Determinação do número de pedestais e adaptadores por placa, conforme situação de instalação:

5.1. Área central: toda placa que
não se apoia em paredes ou
muretas.

5.2. Faixa externa: toda placa que
finaliza em contato com uma parede
ou mureta.

5.3. Canto interno: somente a
placa que faz o canto de encontro
das paredes.

Número de pedestais: 2 un.

Número de pedestais: 3,5 un.
(localizados nas extremidades
suportam partes de mais de uma
placa, por isso o número não inteiro
de peças).

Número de pedestais: 4,25 un.

Número de adaptadores: nenhum.

Número de adaptadores: 2 un.
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Número de adaptadores: 3 un.

-

22 cm

5.4. Canto externo: somente a
placa que faz contato com o vértice
dasparedes.

5.5. Recorte mínimo (22 cm):
placas que precisam ser cortadas
e apoiadas nos pedestais.

Número de pedestais: 2,75 un.

Número de pedestais: 2,5 un.
Número de adaptadores: 2 un.

5.6. Recorte diagonal: placas com
cortes angulares.
Número de pedestais: 2,25 un.
Número de adaptadores: 2 un.

Número de adaptadores: 1 un.

5.7. Placas com assentamento em mureta

5.7.1. Com distância de recorte
mínimo (16 cm).

5.7.2 No canto e distância de
recorte mínimo (16 cm).

Número de pedestais: 0,5 un.

Número de pedestais: 0,25 un.

Número de adaptadores: nenhum.

Número de adaptadores: nenhum.

-
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5.7.3 Com espaço para pedestal
central.
Número de pedestais: 1,5 un.
Número de adaptadores: nenhum.

5.7.4 Transpondo mureta, no
canto e sem espaço para
pedestal central.
Número de pedestais: 1,5 un.
Número de adaptadores: 1 un.

5.7.5 Transpondo mureta: Placa
com o centro apoiado em mureta,
sem alteração nos pedestais dos
cantos.
Número de pedestais: 1 un.
Número de adaptadores: nenhum.

Obs.: A contagem dos pedestais indica o menor número permitido de suportes para o piso, porém, o
número de pedestais pode variar de acordo com cada projeto. É preciso sempre considerar as
instalações e a segurança do local e, se necessário, utilizar mais pedestais para melhorar as condições
de suporte.

06 Instalação
Montar os pedestais de acordo com a composição determinada (tabela 2).
Nível mínimo de rosca
1 - O nivelador deve sempre se instalado
sobrepondo a marca de nível mínimo de
rosca, tanto no apoiador quanto no extensor,
para manter a melhor estabilidade do pedestal.
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Sem Adaptador

Com Adaptador

2 - Dispor os pedestais
3 - Esticar uma linha com a altura
final dos pedestais paralela às
muretas de contenção ou parede.
4 - Posicionar os pedestais montados de acordo com o local de início
do projeto (ver item 7).
5 - Nivelar os pedestais de acordo
com a linha.

6 - Na placa coloque uma arruela em
cada alojamento (vide detalhe),
posicione as quatro abas móveis e
encaixe levemente a ponta de cada
eixo na arruela (inserindo-os aproximadamente 5 mm).

7 - Colocar o piso de revestimento
sobre a placa, pressionando no
sentido da aba fixa, e bater
levemente sobre os pinos das abas
móveis até prender firmemente o
piso (utilizar macete de borracha).
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8 - Coloque o conjunto montado
(placa+piso) sobre os pedestais.

9 - Gire o nivelador até atingir a
altura, o nivelamento e a estabilidade corretos.
Utilize-se de instrumentos de nível
para conferência do nivelamento.

10 - Coloque um pedestal montado
no centro da placa e eleve-o até que
fique firme.

11 - Para instalação da próxima
placa, coloque os pedestais montados em disposição alternada,
conforme indicado pela sequência
ao lado, repetindo os passos 2 a 10.
Junte bem as placas com os pisos, a
fim de manter a junta uniforme.
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ATENÇÃO: Disponha as placas de forma a encostar sempre uma aba fixa com uma
aba móvel, nos dois sentidos, conforme abaixo.

NOTA: Para fazer os recortes necessários, recomenda-se a utilização de um disco
diamantado para porcelanato específico para o corte com água, a fim de evitar deformidades na placa de reforço que podem ser geradas pelo calor.

07 Sugestões
Situações de instalação, acabamento e apoio.
A) Finalizando em parede ou mureta.
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B) Finalizando em parede ou mureta, com recorte na placa de reforço. É possível eliminar os pedestais
1 (indicados na figura) caso o tamanho do recorte proporcione o alinhamento entre os pedestais.

C) Finalizando em parede ou mureta, com recorte mínimo (22 cm) da placa de reforço.

Nessa situação, é possível fazer o assentamento da placa de reforço e do piso de revestimento em
mureta, nesse caso, é permitido eliminar os pedestais 1 e 2 de cada placa, conforme a figura abaixo.
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D) Finalizando com assentamento do piso em mureta, com recorte da placa.

E) Opção de assentamento da placa de reforço e do piso de revestimento em mureta (neste caso, é
possível eliminar os pedestais 1 e 3 de cada placa).

F) Opção encostando em mureta, com recorte da placa de reforço e do piso, usando aba móvel para
espaçamento (neste caso, a mureta receberá um outro piso, assentado sobre as abas móveis, onde
será encostado o piso elevado).
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G) Piso e placa de reforço apoiados e transpondo a mureta.

H) Corte diagonal em parede ou mureta.

I) Recorte para pilar.

Obs.: Devido à grande variação de dimensões de pilares, nessa situação, analisar a melhor condição
de segurança para os apoios
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J) Finalizando com parede de canto interno.

K) Finalizando com parede canto externo.

08 Manutenção e Conservação
O sistema de piso elevado Astra/Portobello é robusto e durável, fabricado com matéria prima de primeira qualidade. Para que possa ter uma maior vida útil é imprescindível manter em dia as manutenções
periódicas, conforme as orientações e prazos descritos abaixo:
a) Sistema com até 1 ano de instalação:
• Vistoria de 1% da área para verificação do estado de conservação das arruelas de fixação das abas
móveis. Caso seja identificado algum tipo de corrosão nas arruelas, acionar o S.A.C da Astra.
• Verificar a uniformidade das frestas entre as placas de piso elevado e corrigir eventuais irregularidades,caso exista movimentação.
b) Sistemas com 1 a 3 anos de instalação:
• Vistoria de 5% da área para verificação do estado de conservação das arruelas de fixação das abas
móveis. Caso seja identificado algum tipo de corrosão nas arruelas, acionar o S.A.C da Astra.
• Verificar a uniformidade das frestas entre as placas de piso elevado e corrigir eventuais irregularidades,caso exista movimentação.
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c) Sistemas com 3 a 5 anos de instalação:
• Vistoria de 10% da área para verificação do estado de conservação das arruelas de fixação das
abas móveis. Caso seja identificado algum tipo de corrosão nas arruelas, acionar o S.A.C da Astra.
• Verificar a uniformidade das frestas entre as placas de piso elevado e corrigir eventuais irregularidades,caso exista movimentação.
d) Sistemas com 5 a 10 anos de instalação:
• Vistoria de 100% da área para verificação do estado de conservação das juntas flexíveis, das arruelas de fixação das abas móveis e das abas móveis. Deve ser avaliado o estado geral das abas e se há
corrosão nas arruelas. É necessário substituir todas as juntas flexíveis, arruelas corroídas e abas
móveis, danificadas.
• Verificar a uniformidade das frestas entre as placas de piso elevado e corrigir eventuais irregularidades, caso exista movimentação.
e) Sistemas com mais de 10 anos de instalação:
• Vistoria de 100% da área para verificação do estado de conservação do sistema completo - pedestais, placas de reforço, arruelas de fixação das abas móveis e as abas móveis. Deve ser avaliado o
estado geral de conservação de todos os componentes. É necessário substituir as juntas flexíveis,
arruelas de retenção, as abas móveis, e todos os componentes danificados ou desgastados.
• Ajustar o nivelamento e a uniformidade das frestas entre as placas do piso elevado.
Importante: Para garantir o bom funcionamento e a qualidade dos produtos, toda a manutenção
deverá ser feita por um profissional habilitado pela Astra. Se necessário, consulte o S.A.C da empresa
para indicação de um profissional habilitado.

09 Garantia
ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO, de acordo com esta garantia, se compromete a consertar e/ou
substituir, a seu juízo e sem ônus para o cliente, quaisquer peças que comprovadamente apresentem
defeito de fabricação, ou ainda que não funcionem conforme as especificações descritas no catálogo,
por um prazo de 05 (cinco) anos a contar da data da nota fiscal da compra do piso elevado. Porém,
uma vez surgido o problema, o mesmo deve ser comunicado urgente.
Os termos desta garantia serão aplicáveis aos produtos instalados corretamente, de acordo com as
instruções e recomendações de instalação, uso e manutenção, descritas no manual que acompanha
o produto.
Para que essa garantia tenha validade, é necessário que esteja em poder do consumidor a nota fiscal
de compra do produto. É necessário também que as manutenções e verificações preventivas estejam
em dia, conforme descritas nesse manual.
Esta garantia não se aplica caso não seja garantido aos técnicos da ASTRA S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO acesso à instalação para efetuar a constatação do defeito antes da remoção, reparo ou modificação do produto.
Esta garantia não se estende a partes, materiais e/ou equipamentos não fabricados por ASTRA S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO.
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Esta garantia não cobre defeitos e/ou quebra ocorridos no transporte, instalação em desacordo com
as instruções e especificações do produto, uso inadequado, negligência ou acidentes causados pela
força da natureza. Esta garantia não compreende a troca, substituição ou reposição de produtos
sujeitos ao desgaste natural pelo uso regular.
Da mesma forma não estão cobertos por esta garantia os defeitos e/ou quebras oriundas de modificações no produto sem a expressa autorização da Astra, utilização do produto para fins outros que não
os indicados, ou ainda produtos que tenham sido reparados, no prazo de vigência desta garantia, por
indivíduos outros, não autorizados pela Astra.
O sistema de piso elevado Astra/Portobello é fabricado com plásticos de engenharia, foi desenvolvido
baseado em normas vigentes, para atender com qualidade as condições de instalação e uso do
sistema. Para se garantir uma alta durabilidade, deverá ser instalado corretamente e feitas as
manutenções, como indica o manual técnico do produto.
Para mais informações:
(11) 4583-7750 / 7751 / 7752 • Fax: (11) 4583-7764 • vte@astra-sa.com.br

10 Ambientes

Spessorato Basaltina Crema
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Spessorato Legno Castanho
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Spessorato Bluestone

Spessorato Granito Argento
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Spessorato Slate Montain Crema
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Portobello S.A.
Fábrica | Factory | Fabrica
Rodovia BR 101 Km 163
88200-000 - Tijucas - SC - Brasil
Fone: (+55 48) 3279 2222

Outros países
Other countries | Otros países
English Phone: (+55 48) 3279 2471
Español Fone: (+55 48) 3279 2470

www.portobello.com.br

