
O Eucafloor tem como vantagens beleza, durabilidade e grande 
praticidade, o que facilita sua manutenção no dia a dia. 
Como sua superfície não é porosa, não permite a proliferação de 
fungos e bactérias, e sua limpeza e conservação são muito simples. 
Basta utilizar um aspirador de pó, sem raspar o piso, ou uma vassoura 
de cerdas macias, ou ainda um pano umedecido (e torcido) nas 
soluções de limpeza doméstica, isentas de cera ou silicone, descritas 
a seguir, para a limpeza rotineira (atenção para os produtos não 
recomendados). 

Atenção:
› Nunca utilizar material abrasivo, do tipo saponáceo, esponja de 
   aço ou abrasiva, pois esses produtos riscam irreversivelmente a 
   superfície do Eucafloor. 
› Não utilizar ceras, pois promovem a formação de um filme 
   gorduroso na superfície do Eucafloor, dificultando a limpeza 
   e acarretando o aparecimento de manchas. 

Certificado de Garantia válido para as linhas Eucafloor Ambience / Elegance / 
Evidence / Prime. 
Este Certificado de Garantia é a sua segurança de ter adquirido um produto original Eucafloor. 
Preencha os dados completos e mantenha em seu poder este Certificado de Garantia 
e a nota fiscal de compra do produto.

Envie fax para: (11) 3049-2333  |  Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 17 21 00  |  atendimento@eucatex.com.br 

Cliente: 

Endereço: 

Cidade:   UF: CEP: 

Telefone: (     ) Fax: (     )  E-mail: 

Revenda: 

Endereço: 

Cidade:    UF: 

Telefone: (     )  Fax: (     ) 

No da nota fiscal:   Data da compra:                   /                    /

No do lote (descrito na embalagem): 

Padrão:   Metragem:  m2

Limpeza e Conservação 
do seu piso laminado Eucafloor

Conforme Norma
NBR 14833-1 e NBR 14833-2
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AC4 - Residencial e Comercial
Ambience / Elegance

AC3 - Residencial e Comercial

31

Evidence

AC3 - Residencial
Prime

Tabela do nível de uso:

Nível de uso
NBR 14833-2

Doméstico
Baixo

AC2 AC3 AC4 AC5

Médio Alto Baixo Médio Alto
Comercial

Classe de 
tráfego

Resistência
à abrasão

22 3122 32

Tráfego doméstico
de baixo uso ou de uso 

intermitente,
por exemplo, quartos.

Tráfego doméstico
de médio uso,

por exemplo, quartos, 
corredores, halls, sala

de estar e sala de jantar.

Tráfego doméstico
de alto uso, por exemplo, 

quartos, halls, sala
de estar, sala de jantar

e corredores. Em quartos
de hotéis, motéis

e pousadas.

Tráfego comercial
de baixo uso ou

de uso intermitente,
por exemplo, hotéis,
salas de conferência

e escritórios.

Tráfego comercial
de médio uso,
por exemplo,

escritórios, hotéis,
motéis, pousadas

e lojas.

Tráfego comercial
de alto uso, por exemplo,

corredores, lobbies, 
lojas de departamento, 

escolas e amplos 
escritórios.
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0800 17 21 00
ECTX S/A
Estrada Municipal Botucatu – Itatinga, s/nº km 14 
sala B - Zona Rural
Botucatu – SP – CEP: 18600-972
C.N.P.J.: 14.675.270/0005-30
I.E.: 224.100.248.117
Indústria Brasileira

w w w. e u c a t e x . c o m . b r

* Produtos gordurosos: após a remoção das manchas, utilize um pano umedecido (e torcido) em solução de água e sabão líquido neutro para remover a gordura. 

 PRODUTOS RECOMENDÁVEL FINALIDADE/MOTIVO
 Pratice da Bombril sim limpeza geral (suco de uva, vinho, café,

   refrigerante, mercúrio)

 álcool sim remover manchas recentes de tinta de caneta ou mercúrio 

 acetona sim remover esmalte de unhas

 aguarrás, tíner, querosene* sim remover tinta, verniz e graxa 

               água e sabão líquido neutro sim remover batom e tinta látex

 base de amoníaco sim limpeza geral (3 colheres por litro de água)

 hipoclorito de sódio puro (água sanitária) não pode manchar se não for 

   removido imediatamente 

 cera não mancha e engordura 

 sapólios não são abrasivos e riscam 

 palha de aço não é abrasiva e risca
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Contém:     

Dimensões
da régua:

Área de cobertura
do piso:

Composição básica
do produto: 

Sistema
de encaixe:

Uso conforme
NBR 14833-1
e NBR 14833-2:     

Garantia Residencial: 

Garantia Comercial: 

Ambience

AC4
Residencial e 

Comercial

7 réguas 

16 anos

7 anos

Com cola

2,42m²/cx

Partículas de 
eucalipto

8 x 255 x 
1.357 mm

Elegance

AC4
Residencial e 

Comercial

16 anos

7 anos

Com cola

2,41m²/cx

Partículas de 
eucalipto

8 x 295,5 x 
1.357 mm

6 réguas 

Evidence

AC3
Residencial Alto e 
Comercial Baixo 

Tráfego

12 anos

5 anos

Com cola

2,42m²/cx

Partículas de 
eucalipto

7 x 255 x 
1.357 mm

7 réguas 

Prime

AC3
Residencial Alto

10 anos

Sem garantia

Com cola

2,14m²/cx

Partículas de 
eucalipto

7 x 197 x 
1.357 mm

8 réguas 

Linha Ambience

TEXTURA ACETINADA

Linha Ambience

T E X T U R A  R Ú S T I C A

› Nunca exponha o piso Eucafloor a quantidades excessivas de 
   água ou qualquer outro líquido, e tampouco deixe que esses 
   permaneçam no piso. 

Cuidados Especiais: 
› Utilize feltros protetores em pés de mesas, cadeiras e outros 
   móveis para evitar riscos. 
› Utilize capachos nas portas de entrada para recolher sujeira 
   e possíveis partículas de pedra e areia retidas nas solas dos    
   sapatos para evitar riscos. 
› É obrigatória a utilização de cadeiras com rolantes de poliuretano. 
   O uso de qualquer outro tipo de rolante danificará o Eucafloor 
   com riscos, alterando suas características físicas.

IMPORTANTE:
Leia com atenção o

Certificado de Garantia 
do produto no verso

deste rótulo.

PrimeEvidenceEleganceAmbience
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                       10. Instalação do Eucasoft
                Premium
                             › O Eucasoft Premium deve ser instalado  
                               sempre oposto ao sentido da   
                               colocação  das réguas do Eucafloor,   
                               diretamente sobre o contrapiso.   
   Desenhos 1 e 2.
   › O Eucasoft Premium deve ser instalado rente às paredes e lado   
     a lado, sem deixar espaços vazios. Desenho 3. 
   Na instalação do Eucasoft Premium, deve-se utilizar de preferência o  
   material sem emendas. 

Parabéns, você escolheu o piso certo: Eucafloor.
Abaixo você encontrará as etapas para instalar o seu Eucafloor (Ambience / Elegance / Evidence / Prime) e o Certificado de Garantia. 
Consulte o Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor.

EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O SAC EUCATEX. 
Envie fax para: (11) 3049-2333 • Serviço de Atendimento ao Cliente: 0800 17 21 00 • atendimento@eucatex.com.br 

Certificado de Garantia linhas: Ambience / Elegance / Evidence / Prime
Garantia do Eucafloor Ambience e Elegance para uso residencial, inclusive para o 
sistema Eucafix: 16 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina 
decorativa.
Garantia do Eucafloor Ambience, Elegance e Evidence para uso comercial de médio 
tráfego (hotel, motel e pousada), inclusive para o sistema Eucafix: 7 anos contra defeitos 
de fábrica e descolamento da lâmina decorativa.
Garantia do Eucafloor Evidence para uso residencial, inclusive para o sistema Eucafix: 
12 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.
Garantia do Eucafloor Evidence para o uso comercial baixo tráfego (hotel, motel e 
pousada), inclusive para o sistema Eucafix: 5 anos contra defeitos de fabricação e 
descolamento da lâmina decorativa.
Garantia do Eucafloor Prime para uso residencial, inclusive para o sistema Eucafix: 
10 anos contra defeitos de fabricação e descolamento da lâmina decorativa.
O consumidor terá direito à presente garantia, mediante o cumprimento das seguintes etapas: 
› O piso Eucafloor (linhas Ambience / Elegance / Evidence / Prime) deve ser instalado          
   seguindo-se rigorosamente as instruções citadas anteriormente em "Cuidados e Etapas 
   de Instalação". 
› Os pisos Eucafloor Ambience, Elegance, Evidence e Prime devem ser instalados    
   utilizando-se a manta e a cola PVA D3 Eucafloor. 
› O piso Eucafloor deve ser limpo seguindo-se rigorosamente as instruções
 citadas anteriormente em "Limpeza e Conservação do Eucafloor".

EXCLUSÕES DA GARANTIA
O consumidor não terá direito à presente garantia, caso não sejam
cumpridas rigorosamente as etapas citadas anteriormente, além de: 
› Modificação, reparos ou serviços prestados por instaladores que não são qualificados. 
› Uso indevido, impactos, danos causados no transporte, cortes, riscos, acidentes,     
   negligência, dolo, uso de água em excesso na limpeza. 
› Furos ou depressões causados por pregos de salto de sapatos. 
› Problemas causados por incêndio e outros agentes de força maior, como enchente, 
   inundação e outras catástrofes naturais. 
› Ataque de insetos xilófagos (cupim, broca etc.). 
› Aplicação em áreas molhadas e externas. 
› Exposição ao calor extremo. 
› Exposição contínua e/ou direta à luz solar. 

› Exposição à quantidade excessiva de água ou qualquer outro tipo de líquido, inclusive urina. 
› Instalação do Eucafloor Evidence em áreas de grande circulação.
› Quando não forem seguidas rigorosamente as informações citadas sobre a instalação 
   do Eucafloor em hotéis, motéis e pousadas, no item: “Informações Adicionais – 
   Instalação do Eucafloor Ambience, Elegance e Evidence em Hotéis, Motéis e Pousadas”.
› Instalação do Eucafloor Prime em áreas comerciais, hotel, motel e pousada.
› No sistema Eucafix, a Eucatex não se responsabiliza pela qualidade da fixação do 
   mesmo, nem pela qualidade da parede revestida (pregos, parafusos, mão de obra, 
   qualidade do sarrafo etc.). 
› A Presilha Eucafix possibilita que sejam feitos apenas detalhes de decoração, não é uma 
   opção de revestimento de paredes para a construção civil. 
› Quando da instalação do Eucafloor em paredes com o auxílio da Presilha Eucafix, não 
   sendo respeitadas as orientações citadas no Manual de Instalação de Pisos Laminados 
   Eucafloor/Eucafix. 

OBSERVAÇÕES 
› Para utilização desta garantia, o consumidor deverá encaminhar a nota fiscal de compra 
   e o Certificado de Garantia, devidamente preenchido, ao Serviço de Atendimento ao Cliente. 
› Na hipótese da produção de um determinado piso/padrão ter sido encerrada, o 
   produto deverá ser substituído por outro dentro da variedade de cores de linha.
› A cobertura desta garantia destina-se à troca do piso que eventualmente apresente vício 
   de qualidade, mediante a elaboração do laudo técnico e possível finalização da 
   avaliação com resultado procedente, elaborado e concluído por profissionais 
   especializados da Eucatex. 
› Devido ao sistema de instalação do Eucafix ser diferenciado(sem cola e uso da cinta de 
   tração), é possível ocorrerem frestas.

IMPORTANTE: 
O produto, por sua composição e fabricação, pode apresentar variações físicas, como 
desníveis entre réguas, empenamento (positivo ou negativo), esquadros e frestas, 
normatizados pela ABNT. Variações de tonalidadee brilho estão previstas no produto, 
devido ao processo de fabricação,e podem ser potencializadas, caso ocorra mistura de 
diferentes lotesde produção. 
Não se obtém sequências nos desenhos e veios das réguas no ato da instalação em 
consequência do processo de fabricação e corte dos painéis que dão origem ao 
Eucafloor.

Cuidados e Etapas de Instalação
Importante: 

› As recomendações abaixo são válidas para todas as linhas Eucafloor: Ambience / Elegance / Evidence / Prime. 

› Deixe as réguas no local onde elas serão instaladas durante 48 horas, sem abrir a caixa, para permitir a adaptação à temperatura e à umidade do ambiente.

  Caso contrário, poderão ocorrer alterações dimensionais no produto. 

› Nunca instale o piso em banheiros, saunas, lavanderias ou cozinhas, pois a umidade desses ambientes é excessiva, acarretando danos ao piso Eucafloor. 

› Nunca instale o Eucafloor em ambientes externos. 

› Instale primeiramente os armários embutidos e depois o seu Eucafloor. Caso o armário já esteja instalado utilize o perfil de acabamento para iniciar a instalação. 

Instalação

b) Irregularidade – A superfície sobre a qual o piso
será instalado deve estar limpa, seca e regularizada,
sem imperfeições superiores a 3 mm.

6. Aplicação da cola PVA D3 Eucafloor
Aplique uma camada de cola PVA D3 Eucafloor no lado fêmea e em 
quantidade suficiente para que, ao pressionar a régua em sua colocação, a 
cola suba até a superfície. Esta operação ajuda a calafetar a junta, evitando 
a penetração de líquidos.

1. Análise do contrapiso
a) Umidade – O contrapiso sempre transmite umidade,   
    especialmente aquele em contato direto com o solo   
    (andares térreos). 
    › Para avaliar a umidade, corte vários pedaços de    
      plástico (polietileno) de 50x50 cm. 
    › Fixe-os com fita adesiva em diversas áreas do contrapiso
    e observe após 48 horas. 
    › Levante a borda de cada plástico. Caso escorra água,  
    existam marcas de condensação ou escurecimento
    do contrapiso, há indicação de problemas de umidade,  
    impedindo a instalação do Eucafloor.

2. Modulação ou alinhamento do Eucafloor 
Antes de iniciar a instalação, meça o local e calcule
quantas réguas serão dispostas em cada fileira.

3. Arremates 
a) Batentes – Os batentes das portas devem ser cortados.
Para isso, utilize como medida e apoio um pedaço da régua,
da manta ou do Eucasoft Premium, caso este seja utilizado. 
Corte o suficiente para que a régua deslize por baixo do batente. 
Lembre-se de deixar uma folga de 15 mm na profundidade.

b) Tubulação – Caso encontre alguma tubulação,
recorte a régua como mostra a ilustração.
Coloque a régua e encaixe o recorte atrás da tubulação.

 4. Aplicação da manta
               Cubra, em primeiro lugar, o contrapiso com a manta Eucafloor de  
              2 mm. Caso a instalação seja feita em pavimento térreo, em  
              contato com o solo, deve ser utilizado um filme plástico (exceto  
               lona preta) sobre o contrapiso, a manta de polietileno Eucafloor de  
              2 mm e o Eucafloor. Para um melhor isolamento acústico, substituir 
o uso da manta Eucafloor de 2 mm pelo Eucasoft Premium (vide item 10 - Instalação do 
Eucasoft Premium). A manta Eucafloor de 2mm deve ser instalada com os logotipos 
voltados para baixo.

         5. Início da instalação
               Coloque a primeira fileira de réguas com o lado fêmea voltado  
             para a parede . Depois os espaçadores entre a parede e as  
             réguas. Nota: Assegure-se  de que as réguas não fiquem  
              encostadas na parede. 
             Deixe de 8 a 10 mm de espaço, para permitir a dilatação, 
evitando um possível "travamento" do Eucafloor.

7. Limpeza da cola PVA D3 Eucafloor
Limpe a cola excedente com um pano limpo , umedecido em água bem 
torcido, imediatamente após o encaixe.

8. Importância do alinhamento
É importante que o alinhamento seja feito de forma alternada, conforme 
o desenho. Caso tenha recortado um pedaço da última régua, pode 
começar a fileira seguinte com esse pedaço. Calcule para que as réguas 
recortadas das extremidades tenham o mesmo comprimento e sejam 
superiores a 20 cm. Válido para toda linha. 

9. Ajuste das fileiras
Depois de colocar a última régua de cada fileira, 
assegure-se de que todas as juntas se encaixem 
perfeitamente. Utilize para isso uma alavanca e a 
cinta de tração. 
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Instalação do Eucafloor em Paredes

Presilha Eucafix

Cantoneira Eucafix

> Na instalação do Eucafloor em parede, é obrigatória a utilização da Presilha Eucafix e dos materiais (sarrafo aparelhado, pregos, buchas
 e parafusos) adequados para este fim, conforme descrito no Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor. Para instalação em parede
 de gesso acartonado, utilize bucha para gesso (bucha frog 10 x 40 mm) e parafuso S8. 
> O Eucafloor pode ser instalado em paredes com o auxílio da Presilha Eucafix para realizar apenas detalhes de decoração ou para personalização
 de ambientes, desde que a parede possua boa ancoragem. A Eucatex não se responsabiliza pela qualidade da parede, dos sarrafos de madeira
 e outros materiais utilizados. 
> O Eucafloor pode ser instalado restritamente em paredes e ambientes internos com o auxílio da Presilha Eucafix. 
> O Eucafloor não pode ser instalado em áreas e em ambientes sujeitos à umidade, tais como: banheiro, piscina, saunas, áreas externas etc. 
> No acabamento do Eucafloor em parede, podem ser utilizados os atuais acessórios Eucafloor da Linha Original (cordão e rodapés 50 e 70 mm)
 e a Cantoneira Eucafix para um perfeito acabamento dos topos e laterais. 
> Para a correta e adequada instalação do Eucafloor em paredes, consulte o Manual de Instalação de Pisos Laminados Eucafloor/Eucafix, os folhetos   
contidos nas embalagens da Presilha Eucafix, ou nosso Departamento Técnico – SAC 0800 17 21 00.

Acessórios de Instalação
Manta de Polietileno 2 mm

Para corrigir pequenas 
imperfeições (até 3 mm)
do contrapiso.

Eucasoft Premium (Opcional)

Proporciona a redução de ruídos
no pavimento aplicado e entre
os pavimentos.

Cola PVA D3

Utilizada na junção macho e fêmea,
evitando a penetração de líquidos.

Informações Adicionais

Instalação do Eucafloor Ambience, Elegance, Evidence e 
Prime em Hotéis, Motéis e Pousadas 

› O Eucafloor pode ser instalado em hotéis, motéis e pousadas restritamente em áreas      
   internas, cuja utilização seja similar ao uso comercial (para Evidence: baixo tráfego, tais    
   como salas, suítes, quartos etc.), (para Ambience / Elegance: médio tráfego tais como    
   áreas de circulação – corredores -, hall de elevadores, salas, hall de entrada, suítes, quartos etc.).
› O Eucafloor não pode ser instalado em hotéis, motéis e pousadas em áreas sujeitas
 à umidade, tais como: banheiras, piscinas, saunas, restaurantes, refeitórios, academias, 
   áreas externas etc. 
› O Eucafloor não pode ser instalado em hotéis, motéis e pousadas em áreas que tenham  
 acesso direto a agentes abrasivos, tais como: areia, terra, pedriscos etc. 
› Na instalação do Eucafloor Ambience / Elegance / Evidence em hotéis, motéis e       
   pousadas, é obrigatória a utilização dos acessórios de acabamento da Linha Tecno. 
 › Na instalação do Eucafloor Ambience / Elegance / Evidence em hotéis, motéis e pousadas, 
   é obrigatória a utilização de silicone em todas as bases dos acessórios de acabamento da    
   Linha Tecno.

                                         › É obrigatória a utilização do Perfil "T" em passagens
                de ambientes e a cada 10 metros lineares de piso instalado  
                para permitir a sua dilatação.
  ›             É obrigatória a aplicação de vedação com silicone na 
                borda das réguas em contato com áreas sujeitas à umidade,
                como cozinhas, banheiros, saunas etc. 
› O Eucafloor pode ser aplicado diretamente sobre a maioria dos pisos existentes,  
 tais como concreto, piso vinílico, chapa metálica, cerâmica, granilite etc.,   
 tornando-o uma solução prática, econômica e eficiente no caso de reforma,  
 evitando os tradicionais quebra-quebras e acúmulos de entulhos. 
› Para um perfeito acabamento entre o armário embutido e o Eucafloor, utilize
 o Perfil Piso Parede da Linha Tecno.
› Nunca instale o Eucafloor sobre tacos ou outros pisos de madeira em pavimentos  
 térreos, em contato com o solo, exceto tenha ocorrido uma impermeabilização  
 comprovada do piso.
› O Eucafloor só pode ser instalado sobre tacos e outros pisos de madeira
 que estejam em boas condições de uso, sem focos de insetos e em pavimentos  
 superiores, obedecendo-se os seguintes critérios:
 - Não pode haver peças soltas ou com problemas de fixação. Caso necessário,
 os espaços vazios devem ser cobertos com a regularização, respeitando-se
 o tempo de cura. 
 - Não pode haver foco de umidade no local. 
› Após 24 horas da aplicação, o Eucafloor já poderá ser utilizado. 

RECOMENDAÇÕESBASES NÃO INDICADAS 

Forrações
Carpetes têxteis e de madeira

Remover os revestimentos e preparar
o contrapiso adequadamente.

Acessórios de Acabamento:

Rodapé 70 mm

Acabamento
entre o piso
e a parede.

Cordão

Opção de 
acabamento
que substitui 
o rodapé.

Rodapé Composit 80 mm

Por meio de sobreposição,você 
personaliza vários tipos de ambientes. 
Disponível na cor branca e nos padrões 
das linhas  Ambience, Elegance e Evidence

Linha Original
Rodapé 50 mm

Acabamento
entre o piso
e a parede.

Rodapé Flexível 60 mm

Acabamento entre
o piso e a parede.

Cordão Flexível

Opção de acabamento 
que substitui o rodapé.

A Linha Flexível permite acabamento em ambientes curvos, colunas e superfícies inclinadas.

Linha Flexível
Rodapé Composit 160 mm e 200mm

Novo design, permite mais possibilidades 
de combinações (desenho e altura) 
através de sobreposições. Função de 
conduíte e disponínel na cor branca.

A Linha Tecno é a mais resistente do mercado, e seu design diferenciado proporciona um ótimo acabamento.
Perfil Redutor

Para junção 
de superfícies com 
níveis diferentes.

Perfil "T"

Para junção 
de superfícies com
o mesmo nível.

Perfil Piso Parede

Opção de
acabamento que 
substitui o rodapé.

Frontal de Escada

Acabamento 
em degraus.

Linha Tecno


