Standard
Plus®

Standard Plus® (cores 21003911, 21003492 e 21003916)

A solução
universal em
pisos.

Recomendado para os segmentos:

SAÚDE

Corporativo

Hotelaria

Comercial

Educação

Standard Plus®
Standard Plus® é referência em durabilidade e
alta resistência. Apresentado em uma gama de
16 cores que mistura tons clássicos e tendências
contemporâneas, proporciona estilo e personalidade
a cada projeto. Além disso, Standard Plus® é
um piso de instalação simples e rápida e possui
também tratamento de superfície PUR, o que
facilita a manutenção inicial. Assim como todos
os pisos homogêneos da Tarkett, Standard Plus®
não possui ftalatos em sua composição e a emissão
de COVs é abaixo do nível estabelecido pela norma
europeia. Indicado para lojas, clínicas médicas,
universidades, escritórios, academias, entre outros.
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(s) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
As amostras deste catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.
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INSTALAÇÃO/ SEGURANÇA NO TRABALHO
Para que a instalação do piso ocorra de forma segura,
recomenda-se utilizar EPIs (equipamentos de proteção
individual), como óculos, luvas, máscara, protetor auricular,
botas de borracha e capacete quando necessário.
O CONTRAPISO DEVE ESTAR:
- seco e isento de qualquer umidade: perfeitamente
curado, impermeabilizado e totalmente isento de vazamentos
hidráulicos;
- limpo: livre de sujeiras, graxas, ceras e óleos;
- firme: sem rachaduras, peças de cerâmica ou pedras soltas,
movimentações estruturais ou de cura;
- liso: sem depressões ou desníveis maiores que 1mm que não
possam ser corrigidos com a massa de preparação;
- para a instalação de pisos vinílicos, a umidade máxima do
contrapiso deve ser de 2,5%.
O CONTRAPISO PODE SER
Independente do tipo de contrapiso, ele deve estar sempre
impermeabilizado, regularizado e nivelado.
CONTRAPISOS NÃO PERMITIDOS:
- cimentado queimado: deverá ser apicoado e preparada uma
nova base;
- qualquer tipo de madeira (tacos, tábuas, parquets etc) ou
pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3mm: o piso deve
ser removido e aplicada uma nova base;
- pedras e cerâmicas irregulares com juntas maiores que
3mm: devem ser removidas total ou parcialmente e deve ser
preparada uma nova base.
Obs.: a base deve ser feita com massa de regularização na
proporção de 3:1 (cimento e areia respectivamente), com,
no mínimo, 2cm de espessura.
MASSA DE PREPARAÇÃO
Para corrigir a aspereza ou regularizar o contrapiso,
recomendamos a utilização da TARKOMASSA®, autonivelante
que não requer lixamento, possui secagem rápida e excelente
resistência mecânica.
Verifique a embalagem do produto para saber o rendimento
e aplicação. Você também pode fazer a massa de preparação
com cimento, cola PVA e água. Consulte nosso Departamento
Técnico para mais informações.
CLIMATIZAÇÃO
Antes da aplicação, as mantas devem ser climatizadas no
local da aplicação durante 24 horas.
ADESIVO

Para a garantia do Standard Plus®, utilize
sempre adesivo acrílico Globalfix® na
instalação.

GARANTIA
Ao escolher Standard Plus®, você tem a garantia
Tarkett de 10 anos*.
*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
RECOMENDAÇÕES GERAIS:
- a frequência de limpeza e conservação depende do sistema
aplicado e do uso do local;
- lembre-se que a limpeza frequente melhora a aparência
do piso, aumentando a durabilidade e reduzindo o custo de
conservação;
- o uso de um capacho de no mínimo 2 passos na entrada do
ambiente é recomendado para eliminar em até 80% o resíduo
de tráfego;
- não utilizar solventes e derivados de petróleo na limpeza
ou eventual remoção de manchas;
- a limpeza deve ser efetuada sempre com detergente
neutro, pois outros tipos de produtos de limpeza agridem a
superfície do piso;
- recomendamos a utilização de rodízios de poliuretano nos
móveis, pois outros tipos de rodízio poderão danificar a
superfície.
LIMPEZA INICIAL:
- para permitir a secagem total do adesivo, faça a limpeza
inicial no piso somente 7 dias após a instalação;
- remova todo tipo de sujeira do piso, como areia e poeira,
com vassoura de pelo ou mop-pó;
- aplique em todo o piso uma solução de detergente neutro,
com mop-água ou máquina industrial (disco vermelho).
Utilize o mínimo possível de água;
- enxágue utilizando rodo e pano limpo ou mop-água e
permita a secagem total do piso antes da liberação para uso;
- a aplicação de cera na linha Standard Plus® é obrigatória.
Para mais informações, entre em contato através do
08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h,
ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com
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CLASSIFICAÇÃO
DE USO

LIVRE DE
Ftalatos

73%
Natural

100%
25,5%

Reciclável

Conteúdo Reciclado

34

ISO 10874
EN 685

ESPESSURA (mm)

EN 428
ISO 24346

2,0

DIMENSÃO (m)

EN 426
ISO 24341

2x23

EMBALAGEM
(m2)

EN 426
ISO 24341

46 m²

PESO MÉDIO
(kg/ m²)

EN 430
ISO 23997

3,3

PROTEÇÃO
SUPERFICIAL

Sim

Resistência à
abrasão

EN 660-2

Classe P

Identação
residual (mm)

EN 433
ISO 24343-1

≤ 0.04 mm

Estabilidade
dimensional (mm)

ISO 23999
EN 434

≤ 0.40 %

ABSORÇÃO DO SOM
AO IMPACTO

ISO 717-2

4dB

Carga estática

EN 1815

< 2kV

ENERGIA RADIANTE

NBR 8660

Classe II A

DENSIDADE ÓPTICA
DE FUMAÇA

ASTM E662

(Dm) < 450

IGNITABILIDADE
DE MATERIAIS

ISO 11925-2

< 150mm em 15s

EMISSão de covs

AgBB/DIBt

< 10 µg/m³ (depois de 28 dias)
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