
      KORIUM  UNIQUE     

            SADI Import. e Export.  Ltda. 

                                  Manual Técnico de Instalação e Montagem, dos Pisos  

                                 e Revestimentos em Couro e Cortiça Natural Reciclada 
 

Prezado Cliente,  

Você acaba de adquirir um produto de alta qualidade para piso e revestimento da Linha KORIUM UNIQUE , em couro natural 

reciclado , importado pela SADI Import. E Export. Ltda ,  para utilização em toda área residencial , excluindo as áreas  molhadas. 

Por favor, leias as principais instruções de instalação e planeje a instalação cuidadosamente. 

ANALISE INICIAL 

A fim de ter material suficiente na mão,  é necessário adicionar 5% de material para permitir corte personalizado. Coloque os 

pacotes fechados na sala de instalação 24 horas antes da instalar para estabilizar o produto às condições do ambiente. Colocar os 

pacotes no meio do quarto, NUNCA contra uma parede ou em cantos, ou seja, esquinas entre as paredes. Não abra pacotes até que 

esteja pronto para iniciar a instalação. Inspecione cada peça, em uma área bem iluminada antes da instalação .Se você encontrar 

alguma anormalidade entre em  contato com o seu fornecedor imediatamente. 

IMPORTANTE  

Como o couro é um material natural reciclado, não necessariamente existem duas peças iguais  pois as tonalidades de cores podem 

ocorrer e isso acrescenta beleza ao  material aplicado. Procure trabalhar sempre, com várias caixas ao mesmo tempo, e de ordem de 

colocação aleatória das pecas,  para melhor harmonia do  aspecto visual. Se possível , proteja a área aplicada, da luz solar direta , 

para minimizar descoloração natural, que ocorre normalmente em qualquer produto. O espaço deve ser suficientemente ventilado, é 

recomendável a remoção de obstáculos que impeçam a ventilação no piso. 

PREPARAÇÃO  

Remova carpetes, rodapés, e materiais  existentes  debaixo das portas de passagem. Corte na medida certa os pontos necessários  , 

usando um pedaço de material a ser aplicado, como gabarito de conferencia. Reparar todos os defeitos e imperfeições no contra  

piso.  

Verificar se:  

- As portas abrem e fecham após a instalação do piso (mínimo de 10,00 mm ).  

- As molduras de portas podem ter de ser cortadas  para instalação do piso em sua parte inferior, ou seja, precisam ser adaptadas 

para a instalação do piso. 

- Para uma aparência estética mais adequada,  sugerimos  estender/colocar o material em toda a largura da sala para garantir que as 

peças da última linha não fiquem inferiores a 4 cm em um de seus lados. 

- Para um padrão ou desenho especifico  no piso, recomendamos que você encontre o centro do ambiente a ser aplicado  e inicie o  

trabalho por este ponto básico de referencia. 

CONTRA PISO 

Reparar qualquer defeito mínimo no contra piso , de forma a que se encontre liso , nivelado, firme e totalmente limpo.  

Você pode colocar as peças  sobre qualquer material no contra piso sólido e estável, como cerâmica, porcelana , placas de concreto, 

madeira , compensado de MDF , vinílico,  exceto em superfícies que apresentem muito relevo estampado.  

LAYOUT  



- O piso deve ser instalado com as varias pecas  das caixas separadas, todas  ao mesmo tempo para assegurar a distribuição da 

tonalidade de cor natural do produto aplicado. 

- O ambiente ideal é uma temperatura de 15-30º C  e umidade  relativa  de 40-80%.  

- Cunhas de expansão devem ser utilizadas a volta de todas as paredes que irão garantir a distancia adequada para  expansão 

permitida das pecas montadas. Estas cunhas de expansão serão removidas  após a conclusão da instalação . 

- O espaço reservado a expansão será encoberto pelo rodapé escolhido para o ambiente. 

FERRAMENTAS NECESSARIAS 

• Martelo simples 

•  Extrator metálico com formato S  

• Serrote, Arco de Serra Manual , ou circular tipo Tico Tico  

• Fita Métrica  

• Cunhas de distanciamento (Madeira)  

• Lápis  

• Bloco Batedor de madeira. 

 

-Ao serrar as peças na posição  horizontal ou vertical, use um serrote de dentes finos, de forma a efetuar um corte suave,  e de bom 

acabamento.  

-Nunca bata as pecas em suas laterais  diretamente com o seu martelo, use sempre o Bloco Batedor de madeira ou Vinil , para 

proteger as arestas de encaixe e interligação  das varias  peças.  

-Cola e prego, são materiais que nunca devem ser utilizados em qualquer tipo de instalação de montagem. 

INSTALACAO DO SISTEMA FLUTUANTE  

Com o contra piso todo regularizado e nivelado , cubra toda a área aplicada,  com um manta de filme de PVC simples transparente 

entre 150 a 200 micras , sobrepondo uma em cima da outra nas áreas de interseção e subindo nas paredes laterais entre 10,00 cm e 

15,00 cm , aonde posteriormente ira ser aplicado o rodapé , para garantir que qualquer indicio de humidade ou presença de agua,  

entre  em contato com a base ou a lateral da peca aplicada.    

As pecas possuem uma camada de cortiça em sua base, que contribuem para melhorar a acomodação na aplicação e também 

funciona como um colchão de amortecimento para o conforto do transito e o efeito de isolamento acústico e térmico do ambiente 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA  

Para assegurar o pleno benefício de garantia, dos pisos e revestimentos da linha Korium Unique da SADI  Import. E Export. Ltda.  e 

estender a beleza do seu novo produto ao longo dos vários anos, recomendamos os seguintes procedimentos de manutenção 

preventiva:  

- Instale protetores de piso nas pernas dos  móveis, para ajudar a proteger contra arranhões e amassados. 



- Não arraste móveis ou outros objetos pesados no chão. Evite saltos altos ou sapatos que precisam de reparação, devido a sua 

superfície cortante . Alguns tipos de sapatos de salto alto tipo agulha, podem causar sérios danos ao superfície de qualquer 

revestimento do piso.   

- Varrer e aspirar a área  regularmente.  

- Não deixe que partículas de sílica sejam transportadas para dentro do ambiente. Use tapetes de proteção em portas de interligação 

de áreas  externos da ambientes interligados. 

- Para limpeza ,nunca utilize produtos à base de óleo de cera é recomendável uso de um simples pano de feltro úmido.   

INSTRUÇÕES  

1) GERAIS 

O sistema de junção das pecas  Uniclic,  é um sistema revolucionário de colocação de pisos flutuantes, pois não necessita de cola ou 

prego, e simplesmente um sistema perfeito de encaixe das peças .A tecnologia  UNICLIC apresenta um formato todo especial em  

forma de lingueta , com um sulco horizontal para efetuar o encaixe macho e fêmea, e fazer o "click" das duas peças dos lados 

transversais e longitudinais. Esta solução  permite trabalhar 50% mais rápido do que com pisos tradicionais coladas flutuantes, 

porque não há cola, é muito mais fácil e limpo  para se  trabalhar.  

 

IMPORTANTE: Para fazer esta operação perfeita de encaixe , utilize o simples martelo e o bloco batedor de madeira  , pois caso 

contrário você pode danificar os encaixes UNICLIC macho/fêmea , o que torna impossível fazer com que as juntas de fixação se 

ajustem da forma correta, prejudicando  a performance da colocação , afetando a estabilidade e  o  acabamento do material aplicado 

no piso, assim como sua estabilidade. 

 

2)PROCESSO CORRETO DE INSTALACÃO  

Os produtos de Couro natural reciclado, madeira HDF e cortiça reciclada, originados de matérias  primas bem distintas, são os 

principais componentes da  linha Korium Unique , utilizada para piso e revestimento.  

Uma vez que o teor de  humidade da área aplicada,  pode variar devido às diferenças climáticas  entre as estações do ano,  o produto 

composto deve ser capaz e ter a possibilidade  de se expandir para todos os lados aonde se encontra aplicado.  

Para facilitar esse trabalho de expansão, deve se considerar no   mínimo 10,00 mm de junta de dilatação lateral aplicada em todas as 

paredes . O mesmo também deve ser efetuado  em torno de tubulações, e interligações de ambientes distintos , por intermédio da 

portas.  

As juntas de dilatação são cobertas pelo rodapé, que não fica  fixa ao piso de couro, mas sim  as paredes laterais de todo o ambiente. 

Em áreas maiores ou mais amplos acima de  10,00 m2  uma junta de expansão T-molde deve ser utilizado.  

Inicie a instalação do piso, na esquina do lado esquerdo do quarto. A forma correta de instalar as peças no piso é inserir a lingueta 

Macho (A) com um ângulo entre 20 e 30 graus para o ranhura Fêmea  (B), sob pressão de encaixe normal.  

  

3) COLOCAÇÃO DAS PRIMEIRAS PEÇAS  



Elimine a ponta da lingueta Macho (A) das  peças que vão ser aplicadas na primeira linha (I), no lado voltado para a parede. Na 

ultima peca a ser aplicada nesta primeira fileira, elimine a lingueta macho apenas da parte que vai ser aplicada nesta área , deixando 

a parte de sobra que foi cortada,  intacta, para ser reaproveitada no início da segunda fileira.   

Pode também não  retirar esta Lingueta Macho de todas as pecas desta primeira fileira, caso pretenda futuramente relocar este piso 

para outro ambiente, pois não ira afetar qualquer tipo de problema a instalação atual e futura.  

As peças  são instalados a partir da esquerda para o direito da sala, com o lado da Lingueta Macho(A) eliminada,  virada  para a 

parede, para ser capaz de trabalhar com o sistema de encaixe na outra lateral da peça, voltada para o centro do ambiente,  a Ranhura 

Fêmea (B) com Lingueta Macho (A) . 

 

 Coloque a  primeira peça no lugar conforme (II). Um espaçamento de 10,00 mm  é mantida usando cunhas de distanciamento. As 

primeiras linhas são dispostas ao longo da parede (II) .Notar que uma área de expansão de 10,00 mm  de distancia para a parede, 

tem de ser mantida ao longo da colocação do encaixe de todas as  peças. Esta distância também devem ser obedecida para todos as  

colunas, tubos de aquecimento, molduras de portas de aço, etc , ou demais interferências que estejam presentes no piso a ser 

aplicado. 

 A segunda peça, obedecendo a inclinação e sistema  de interligação  B/A acima citada, será conectada no topo da primeira peça já 

instalada, seguindo este procedimento ao longo da parede lateral ,de forma  a que o alinhamento reto seja mantido, e a distancia de 

10,00 mm da parede seja obedecida, através  da garantia da colocação das  varias cunhas ao longo das pecas aplicadas.   

 

O complemento do corte da ultima peça desta primeira fileira instalada, servirá como a  primeira peça de ponto de partida,  do inicio 

da montagem da segunda fileira , sendo que a parte aonde sofreu o corte transversal, deve ser instalada com sua lateral virada para a 

parede inicial. Esta forma de aplicação cria um conjunto escalonado em sua visualização  (III).  

 

Certifique-se de  instalar calços de expansão na parede a partir da segunda linha de montagem Conecte esta peça, proveniente do 

corte da ultima peça da primeira fileira, obedecendo o ângulo entre 20 e 30 graus, com a lateral (B) da primeira peca da primeira 

fileira. Estas peças cortadas devem ter , no mínimo 20 cm de comprimento. 

Poderá ser aplicado sem escalonamento das peças , o que para esta situação, deve se certificar que um numero adequado de cunhas 

deve ser utilizado nas extremidades de cada fileira , garantindo que não ocorra desalinhamento das pecas  ao longo do piso aplicado.  

Continuando com a montagem da segunda fileira, conecte uma peça inteira na lateral da primeira fileira, e deixe uma distancia em 

torno de 6,00 mm, para o topo da aresta da   primeira peca já instalada na segunda fileira(IV) 



 

Usando o batedor de madeira e o martelo ,  faça com que o espaçamento de 6,00 mm, deixado entre estas duas pecas, seja conectado 

de forma correta , sempre focado  com o alinhamento correto a ser mantido. 

 

 As ultimas pecas de cada fileira, devem ser cortadas, obedecendo uma distancia de 10,00 mm,  em relação a parede oposta , para 

colocação das cunhas de distanciamento. 

 

4) FECHAMENTO FINAL DA LINHA COM A PAREDE OPOSTA 

A ultima peça cortada na medida exata , é clicada  na fileira lateral com o distanciamento de 6,00 mm do topo da peça anteriormente 

instalada, e utilizando-se o  extrator metálico com formato S , juntamente com o martelo, se faz a aproximação das duas peças, 

obedecendo o alinhamento correto, garantindo o acabamento perfeito do sistema UNICLICK, e o distanciamento de 10,00 mm desta 

ultima peça para a parede, afim de que se sejam  colocadas as cunhas de distanciamento. 

5) BASES DE MOLDURAS DE PORTAS 

Serrar as peças nas medidas corretas,  obedecendo o contorno de todos os elementos e a junção adequada, através do clique e seu 

fechamento final com o batedor de madeira e o martelo , sempre considerando-se como obrigatório, o distanciamento de 10,00 mm, 

entre a peça e o elemento de contorno, para garantir a colocação da cunhas de distanciamento. 

6) CONCLUSÃO DA INSTALAÇÃO  

Depois de instalar o seu piso, você pode imediatamente andar sobre ele e começar os retoques finais. Este é um dos principais  

benefícios do sistema UNICLIC na aplicação em pisos.  

- Remova todas as cunhas de distanciamento  

-Instalar o rodapé, por cima da manta de filme de PVC existente, a volta de toda a lateral do ambiente aonde o piso foi aplicado, 

fixado na parede e simplesmente apoiado no piso , de forma a que o mesmo, possa trabalhar para as laterais,  nos 10,00 mm de 

espaço, deixado com a retirada das cunhas de distanciamento.  

-Aplicar silicone selante a volta de tubos ou outros elementos aonde nenhum perfil de acabamento ou rodapé possa ser instalado , 

para que o trabalho de dilatação funcione de forma correta. 

 

 


