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Rubifloor é o piso vinílico 
perfeito para proporcionar 
equilibrio a diversos ambientes. 

Simula elementos naturais com fidelidade, 
para além de contar com um design e uma 

paleta de cores muito modernas. 

Com até 15 anos de durabilidade o Rubifloor 
não dilata, não empena é acústico e é mais 
fácil de limpar, além de ser 100% reciclável.

Rubifloors apresenta uma colecção com 
padrões que lembram o conforto das 
madeiras, com um sistema fácil de encaixe 

e sem necessidade do uso de adesivos.

Rubifloor é indicado para locais de tráfego 
comercial pesado, como restaurantes, 
ginásios, lojas de centros comerciais, assim 

como para uso residêncial.

Rubifloor presents a collection of vinyl flooring 
with patterns that mimic the comfort of the woods 

either in colors or textures.

The easy click system of the floor does not need 
adhesive and can be applied over existing floors.

Rubifloor is suitable for heavy commercial traffic 
such as restaurants, gyms, shopping malls 

stores, but also for residential use. 

Rubifloor présente une collection de revêtements 
de sol en vinyle avec des motifs qui imitent le 

confort du bois soit en couleurs ou textures.

Le système de simple clic de la chaussée n'a 
pas besoin de colle et peut être appliqué sur des 

planchers existants.

Rubifloor est apte au trafic commercial lourd 
tels que des restaurants, des gymnases, centres 
commerciaux magasins, mais aussi pour un 

usage résidentiel.
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100% Resistente á agua. 
Superfície não absorvente que 
previne o aparecimento de 
manchas. Fácil manutensão e 
limpeza.

Alta resistência ao impacto. 
Não deixa mossas ou marcas 
quando sujeito a impactos fortes.

Resistente aos produtos 
químicos domésticos

Alto grau de resistencia á 
abrasão e riscos já que conta 
com um revestimento ceramico

Resistente ao fogo e a altas 
temperaturas, Autoextinguivel.

Livre de formaldeíno.
Classificação E1 de emissões 
baixas. Norma EN717-1

Resistência elástica para um 
maior conforto ao andar e um 
excelente desempenho em áreas 
críticas ou susceptíveis a roturas 
por impacto (como restaurantes 
ou supermercados)

Facilidade
Conforto
Funcionalidade
Sustentabilidade
Segurança

Uma colecção de pisos vinílicos 
pensada em si e no seu bem-estar.



Sistema de montagem Easy 
Clic para uma instalação rápida, 
simples e limpa. 
Até 140m² sem necessidade de 
juntas de expansão. 

Isolamento acústico superior ao 
dos pisos laminados tradicionais

Design com registo de texturas 
para uma reprodução natural 
das madeiras

Antideslizante. 
Gravação de relevos profundos 
com registo sobre o desenho.
Classe R10 - DIN51130

Durabilidade de uma vida, 15 
anos para tráfego comercial 
ligeiro e 5 anos para tráfego 
comercial pesado.

Material re-utilizável, re-instalavel 
e reciclável, diminuindo a 
desflorestação. Facilitando a 
obtenção de pontos LEED em 
projectos de construção.

Principais Vantagens

easy

clic

Utilizando materiais poliméricos e cerâmicos na sua composição, o piso vinílico 
Rubifloor é um piso inteligente, pois para além de poupar o meio ambiente é ainda 
eficiente na redução de ruidos causados pelo "toc toc" dos sapatos e não deforma 
quando exposto á acção da humidade. O que significa mais tranquilidade no dia-a-
dia, seja em casa ou no trabalho.
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Warm 
Grey

Warm Grey 
RM7054-1  •  C08
180x1210mm

Size
 

pcs / box
 

m² / box
 

Kg / box

17,78 x 121,29 cm 10 2,16 m² 21 Kg
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Roble

Roble 
RM7054D15  •  C08
180x1220mm

Size
 

pcs / box
 

m² / box
 

Kg / box

17,78 x 121,29 cm 10 2,16 m² 21 Kg



Rubif loor 9



Nude

Nude 
RM7017-1  •  C08
180x1220mm

Size
 

pcs / box
 

m² / box
 

Kg / box

17,78 x 121,29 cm 10 2,16 m² 21 Kg
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Midnight

Midnight 
RM7054-6  •  C08
180x1220mm

Size
 

pcs / box
 

m² / box
 

Kg / box

17,78 x 121,29 cm 10 2,16 m² 21 Kg



Rubif loor 13



Resultados dos Testes

Classificação 
Classification

Norma 
Standard
Norme

Resultado 
Result

Resultát

Norma Europeia - European Standard - Norme Européenne EN685 33/44

Inflamabilidade - Inflammability - Inflammabilité BS EN 13501 Bfl-S1

Determinação do comportamento ao fogo de produtos de 
pavimentação utilizando uma fonte de calor radiante; 
Determination of the burning behaviour using a radiant heat source;
Détermination du comportement au feu à l'aide d'une source de chaleur 
rayonnante;

EN ISO 9239-1 Bfl-S1

Isolamento acústico - Acoustic insulation  - Isolation phonique EN ISO 717-2 5dB

Performance
Norma 

Standard
Norme

Resultado 
Result

Resultát

Resistência ao desgaste - Wear resistance - Résistance à l'usure EN660-1 Group T

Marcas residuais após recuo de carga estática
Residual indentation after static load
Marques résiduelles après chargement statique

EN436 Passou
Passed - Passé

Estabilidade dimensional e enrolamento após exposição ao calor
Dimensional stability and curling after exposure to heat
Stabilité dimensionnelle et incurvation à la chaleur

EN434 Passou
Passed - Passé

Flexibilidade - Flexibility - Flexibilité EN435 Passou
Passed - Passé

Medição do coeficiente de atrito dinâmico em pavimentos secos
Measurement of dynamic coefficient of frition on dry floor surfaces
Mesure du coefficient dynamique de frition sur des surfaces de sol sèches

EN434 Passou
Passed - Passé

Resistencia anti deslizamento
Anti-slip Resistance - Résistance au glissement

DIN51130 R10

Resistência a Químicos
Resistence to chemicals - Resistance aux chimiques

EN423 Class 0

Teste de fungos - Fungus Test - résistance à la formation de fongus ASTM G21 Class 0

Test results - Résultats des tests

Resistente á agua.
Water resistant
Résistant à l'eau

Resistente á abrasão
Abrasion resistant
Résistant à l'abrasion

Resistente ao impacto
Impact resistant
Résistant aux chocs

Montagem de encaixe
Clic mounting
Assemble de click

Resistente a produtos 
químicos domésticos
Resistant to household chemicals
Résistant aux produits chimiques 
ménagers

Isolamento acústico superior
Higher acoustic insulation
Isolation acoustique supérieur

Superfície com texturas
Textured surface
Surface avec textures

Resistente ao fogo
Fire resistant
Résistant au feu

Antideslizante
Anti slip
Antidérapant

Livre de formaldeíno
Formaldehyde-free
Sans formaldéhyde

Durável
Durable
Durable

Com resistência elástica
With elastic resistance
Avec résistance élastique

easy

clic



Especificações Técnicas

Dimensões - Dimensions 17,78 x 121,29 cm

Espessura - Thickness - Épaisseur 5 mm

Espessura da camada de desgaste
Thickness of wear layer
Épaisseur couche d'usure

0,5 mm

Acabamento da superficie
Surface finishing
Finition de la surface

Relevo registado na superficie
With reliefs on surface
Reliefs sur la surface

Revestimento - Coating - Couche
Protecção UV
UV Protection

Base 100% material virgem   -  virgin material  -  matériau vierge

Classe de Abrasão
Abrasion class
Class de l'abrasion

33/44 (apto para uso comercial)
33/44 (fit for commercial use)
33/44 (s'adapter à usage commercial)

Durabilidade - Durability - Durabilité
Residencial indefinido - Comercial 15 anos
Residential Undefined - Commercial 15 years
Résidentiel Indéterminée - Commercial 15 années

Technical Specifications - Spécifications techniques

Protecção UV
UV Protection

Camada de desgaste
Wear layer - Couche d'usage

Película decorativa
Decorative film
Film décoratif

Base
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Rubifloor é fabricado com o sistema patenteado Easy Clic, sistema de encaixe que 
não utiliza cola para união das réguas.

ANTES DA INSTALAÇÃO
– O piso vinílico Rubifloor deverá ser armazenado no 
ambiente onde será instalado, em local plano e em 
pequenas pilhas, por um período mínimo de 24 horas 
para aclimatação das réguas. 

– As embalagens de Rubifloor devem ser protegidas 
para que não fiquem expostas a intempéries. Não 
deixe as caixas expostas ao sol ou chuva, mantenha-
as cobertas, longe de janelas e fechadas.
Estes cuidados devem ser tomados para não danificar 
os encaixes ou faces do piso.

– Verifique o material, procurando defeitos visíveis 
e/ou danos antes e durante a instalação. Informe 
imediatamente o fornecedor caso existam defeitos no 
vinil.

Use o mesmo número de lote para cada superfície 
contínua.

– Verifique se o material adquirido é todo do mesmo 
lote para cada superfície contínua.

– As caixas devem ser abertas conforme seja 
necessário em função do ritmo da instalação

– Remova todos os móveis e outros equipamentos da 
zona a revestir

QUANTIDADE
A quantidade de Rubifloor que precisará depende do 
sentido da instalação e da planta do ambiente. De 
acordo com esses dois itens, haverá maior ou menor 
perda de Rubifloor.

Sentido longitudinal
• A régua é instalada no sentido do comprimento do 
ambiente.
• A perda é de aproximadamente 7 %.
Sentido transversal
• A régua é instalada no sentido da largura do 
ambiente.
• A perda é de aproximadamente 7 %.
Sentido diagonal
• A régua é instalada no sentido diagonal.
• A perda é de aproximadamente 10 %.

Dependendo da planta do ambiente, as perdas 
podem aumentar. Nos sentidos longitudinal e 
transversal, a perda pode chegar a 8 % e, no sentido 
diagonal, a 12 %.

PROTECÇÃO DA INSTALAÇÃO
– Se forem efectuados trabalhos após a instalação, o 
pavimento deverá ser coberto para protecção.

LIMPEZA E MANUTENSÃO
– Quando a instalação estiver concluída, limpe 
a superfície do pavimento com água à qual foi 
adicionado um detergente neutro. Nunca use 
solventes para remover os logotipos ou informações 
impressas na superfície do produto.

Instruções especiais para uso
• Evite o uso de ceras ou de produtos de polimento 
• Use protetores nos pés de cadeiras e móveis. 
• Coloque protetores de piso rígido sob os pés de 
peças pesadas de mobiliário para evitar a formação 
de permanente mossas.
• Alguns materiais ou corantes, como o alcatrão, 
graxa, óleo, tintas, ceras, esferográfica ou marcador, 
etc podem em certas condições migrar para a 
camada de desgaste e provocar manchas indeléveis.
• A luz artificial ou natural intensa provoca um efeito 
de clareamento em todos os pavimentos. Este 
fenômeno torna-se visível em comparação com as 
áreas cobertas por tapetes ou móveis, que aparecem 
mais amarelas. este efeito desaparece depois de 
algumas semanas, quando essas áreas são expostas 
à luz.

Medida preliminar
Recomenda-se o uso de um capacho sem 
revestimento protetor de borracha para portas que 
conduzem ao exterior, a fim de proteger a superfície 
do pavimento de areias e partículas abrasivas trazidas 
na sola dos sapatos.

Programa de manutenção regular

Limpeza diária: usar uma vassoura macia e seca ou 
aspirador de pó.

Limpeza semanal: usar um detergente neutro em 
água com espanador ou esfregona.

Instruções Gerais - Antes da Instalação



PASSO A PASSO:

1 - Antes de iniciar a instalação, meça o local. Não 
se esqueça de medir as áreas irregulares, para então 
calcular a quantidade de réguas necessárias por 
zona. Somar 10% para cobrir as possíveis perdas e 
recortes especiais.

2 - Recomenda-se examinar o local para remover 
completamente as partículas, eventualmente, soltas 
da superfície a ser revestida.

3 - Rubifloor é fácil de ser aplicado e pode ser 
colocado sobre a maioria dos pisos existentes, 
porém, recomendamos averiguar as condições 
do contrapiso que deve estar seco e isento de 
humidade por inltrações. É importante que a 
superfície sobre a qual o Rubifloor será instalado 
esteja limpa, seca e regularizada. Caso possuam 
imperfeições e/ou desníveis, deverão ser corrigidos 
antes de iniciar o processo.

4 - O Rubifloor pode ser aplicado diretamente sobre 
superfícies rígidas, incluindo cerâmica, madeira, vinil 
ou cimento.

5 - Observe o alinhamento das paredes. Certique-se 
que as paredes estam em esquadria, se necessário, 
ajuste-as antes de iniciar a instalação. Caso seja 
necessário, ajuste as réguas recortando e alinhando-
as junto à parede.

6 - Defina, previamente, o sentido das réguas para 
melhor aproveitamento do material.

7 - Recomenda-se instalar o piso sempre no sentido 
menor do ambiente.

8 - É importante decidir a modulação antes de iniciar 
a montagem. Certique-se que os recortes entre as 
zonas, não sejam inferiores a 30 cm.

9 - Disponha as réguas no contrapiso e encaixe 
cuidadosamente, da esquerda para a direita, com o 
lado fêmea voltado para a parede. Recomendamos 
respeitar sempre um espaçamento de 2 a 3 mm da 
parede.

10 - Para instalar as réguas no sentido longitudinal 
coloque-a em um ângulo de 30 º sobrepondo o 
encaixe macho sobre o encaixe fêmea da régua já 
instalada e abaixe-a com as mãos, até que a união 
entre as duas esteja perfeita.

Nunca use o martelo diretamente na 
régua, nem chute os topos, sob pena de 
inutilizar os encaixes das réguas.

11 - Um dos melhores atributos do Easy Clic da 
Rubifloor é que ele permite fazer correções, se o 
encaixe não estiver correto, deve-se apenas retirar 
cuidadosamente a régua, desmontar e encaixar 
novamente.

12 - Ao chegar à outra extremidade da parede, corte 
a régua garantindo a folga mínima de 2 – 3 mm.

13 - Para o corte das réguas utilize o X-acto 
prossional sempre com a ajuda do esquadro para 
assegurar um corte perfeito.
Passe o X-acto levemente, porém, com firmeza. 
Risque a linha do corte até aprofundar e formar uma 
fenda. Faça, então, uma ligeira pressão para quebrar 
a régua na linha da fenda. Aconselhamos guardar 
os pedaços cortados, pois poderão ser úteis em 
outras partes.

IMPORTANTE – Evite que o X-acto 
resvale, pois isto poderá inutilizar a 
superfície da régua.

14 - Os cortes irregulares não são um problema, 
o material permite cortes em ângulos e formatos 
diferentes onde sua criatividade é o limite.

15 - Exerça uma leve pressão sobre todas as uniões 
para garantir o correto fechamento dos encaixes, 
deixando as réguas perfeitamente unidas.

16 - Ao terminar a instalação limpe o Rubifloor com 
um pano levemente humedecido. Não utilize cera 
nem materiais abrasivos na limpeza.

FERRAMENTAS:
X-acto profissional
Esquadro / Régua

Instruções Gerais - Passo a Passo
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Notes






