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Sonotto - Manual do Cliente

bem-vindo
à sonotto

Esse é o seu manual.
Parabéns! Agora, você cliente Sonotto,
pode ter toda a beleza e características
únicas que só nossos pisos de madeira
podem oferecer em sua obra. Por
meio desse manual você terá acesso
as informações necessárias para a
preparação da instalação de seu piso de
madeira, a instalação e acabamento, além
de dicas para sua manutenção.

Fale diretamente com
quem mais entende:
Diretor / Gerente Comercial
Juliano Quintino: (61) 9.9517-5218
Central de Obras
(61) 9.9430-5462
* Todas as informações conversadas via telefone serão
formalizadas via e-mail.

Ao final deste manual, disponibilizamos
o Termo de Garantia, assinado por
nossa equipe e que assegura nosso
compromisso com a qualidade de nossos
produtos e serviços prestados.
Lembrando que, afim de formalizar os
processos referentes à instalação dos
pisos de madeira, pedimos que faça o
requerimento de informações referentes
a agendamento, informações técnicas,
dúvidas, reclamações e sugestões
somente através do nosso e-mail:
obras@sonotto.com.br
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antes de instalar
Solicitando
a instalação
A instalação deve ser solicitada com pelo
menos 15 dias úteis de antecedência. A
solicitação deve ser feita obrigatoriamente
através do e-mail específico de obras:
obras@sonotto.com.br
Após o recebimento do
e-mail, nossa equipe de
obras irá deslocar uma
equipe técnica no local para
verificar se a obra atende
os requisitos básicos de
instalação (verificar Estágio
da Obra para receber Piso).

Caso a obra esteja apta a
receber a instalação do piso
a equipe de obras irá agendar
através de e-mail uma data
para início.

Minha obra não está apta
a receber a instalação.
Como devo proceder?
Se sua obra não estiver apta a
receber a instalação, você será
informado por e-mail com as
instruções sobre as pendências a
serem resolvidas para liberar a
instalação. Neste caso, a obra não
será agendada e iremos aguardar
a adequação dos itens informados
antes de fazer nova vistoria. Neste
período de adequação a solicitação
de nova instalação deverá
respeitar os mesmos 15 dias úteis
de antecedência para agendamento
de obra.

Reagendamento
Uma vez agendado, caso a equipe
seja impedida de iniciar os
trabalhos na data combinada, a
Sonotto irá necessitar de mais 15
dias úteis para fazer um segundo
agendamento.
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Características Gerais de
Pisos de Madeira
O Piso de Madeira é um produto natural e é
exatamente essa característica que o torna
tão especial.
Devido a isso, não considerados defeitos:
• Variações de cor, textura ou cheiro;
• Presença de nós firmes (pontos no tronco da árvore, no qual antes do
beneficiamento existiam galhos). Os nós não influenciam materialmente
na rigidez da madeira estrutural;
• Movimentações naturais, contrações e dilatações após a instalação
do produto, que estão diretamente relacionadas com as variações de
temperatura e umidade do ar;
• Oxidação natural da madeira;
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Tabela de comparações Dureza Janka

Nome popular
catálogo

As madeiras utilizadas na fabricação dos produtos
possuem características próprias, que determinam
a comparação entre as espécies pela “dureza Janka”
(resistência a impacto), conforme tabela.
Nessa graduação, quanto maior o valor, mais dura a
madeira; consequentemente, a de menor valor - mais
macia - é a madeira que requer maior atenção nos
cuidados diários. No momento da escolha, atenção para
áreas comerciais que requerem maior resistência em
relação a áreas residenciais.

Dureza Janka

Contrações

KGF

Newton

Radial
%

Tangencial %

Amendoim

Pterogyne nitens Tul.

609

N/A

3,5

6,5

Amêndola

Mimosa scabrella Benh.

507

N/A

5

12,8

Cabreúva

Myroxylon balsamum (l.)
Harms

1034

10140

4

6,7

Carvalho Branco

Quercus alba

408

6050

N/A

N/A

Cumaru

Dipteryx odorata (AUBL.)
Willd

998

9787

5,3

8,2

Eucalipto

Eucalyptus grandis W. Hill

580

2687

5,3

8,7

Guaiuvira

Cordia americana (L.)
Gottschling & J.S. Mill.

670

N/A

4,3

8,2

Ipê

Tabebuia spp

1102

10807

4

5,9

Jatobá

Hymenaea courbaril var.
stilbocarpa
(Hayne) Y.T. Lee & Langenh.

1140

11180

3,1

7,2

Marfim

Balfourodendron riedelianum
(Engl.) Engl.

697

N/A

4,9

9,6

Muiracatiara

Astronium lecointei Ducke

789

7737

3,3

6,3

Perobinha

Aspidosperma subincanum
Mart.

620

6776

4

7

Roxinho

Peltogyne spp

992

9728

3,5

6,5

Sucupira

Bowdichia virgilioides Kunth

973

9542

5,6

8,4

Tauari

Couratari oblongifolia
Ducke & Kunth

542

3727

4,2

6,6

Peroba Dourada

Calycophyllun spruceanum

N/A

7649

2,9

6,1

Timborana

Pseudopiptadenia psilostachya (DC.) G.P.Lewis &
M.P.Lima

N/A

7247

5,1

8,3

Jequitibá

Cariniana estrelensis (Raddi)
O. Kuntze

467

7208

3,9

8,4

Carvalho Vermelho

Quercus rubra

N/A

5738

N/A

N/A

Angelim Pedra

Hymenolobium pentragun

543

5325

4,1

6,3

Teca

Tectona grandis

475

5138

2,4

4,2

Itaúba

Mezilaurus itauba (Meisn.)

N/A

6433

2,3

6,7

• Pequenos orifícios devidamente calafetados.

Dureza Janka

Nome Científico

Fonte: Livro “Fichas de Características das Madeiras Brasileiras”, IPT, - São Paulo, 1989
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Recebimento do Material
O cliente tem duas opções para receber os materiais com
diferentes prazos de entrega.

1ª Opção – Entrega Imediata
Os materiais serão despachados para a
obra assim que estiverem liberados pela
produção. Nesse caso o prazo de entrega
corresponde ao prazo de entrega de
produção do material.

11

Entrega em
Apartamentos
Os produtos entregues em
apartamentos deverão ser
transportados para a obra através
da escada ou do elevador. Caso
o material escolhido necessite
ser içado por fora do prédio, o
cliente deverá contratar empresa
especializada para este serviço
e neste caso o material será
entregue na garagem do prédio.
Verifique o comprimento máximo
dos materiais escolhidos para
verificação deste item.

Exemplo:
Data da compra: 10 novembro / Prazo de
entrega do material: 30 dias uteis / Prazo
de entrega efetivo: 10 de novembro + 30
dias úteis.

2ª Opção – Entrega Futura
O material fica na fábrica aguardando a
ordem de produção. O prazo de entrega do
material passa a ser contado a partir desta
solicitação que deverá ser feita por escrito
no e-mail obras@sonotto.com.br .
Exemplo:
Data compra: 10 novembro / Prazo
de entrega do material: 30 dias uteis /
Solicitação da entrega: 10 de dezembro /
Prazo de entrega efetivo: 10 de dezembro +
30 dias úteis.

A Sonotto não possui
galpão e não armazena
produtos de clientes.
Os materiais deverão ser entregues via
transportadora diretamente na obra.

TODAS AS ENTREGAS SÃO FEITAS EM HORÁRIO
COMERCIAL DAS 08:00 AS 18:00 HORAS.

12
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preparando

para instalação

Visita Técnica
Antes de iniciar a instalação, a
equipe Sonotto fará uma avaliação
geral em sua obra para garantir
que os requisitos estejam dentro
dos valores mínimos para uma
instalação segura.

Os requisitos básicos a seguir são
obrigatórios para instalação de
qualquer piso de madeira e devem
ser executados com rigor pela obra.

Preparação do Contrapiso
Impermeabilização Complementar - Somente
em casos de Instalação de pisos de madeira
em ambientes térreos

Verificação do Desnível de Soleiras
Verificação de Rodapés e junta de dilatação

Manual do Cliente - Preparando para Instalação - Contrapiso
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Contrapiso
A preparação do Contrapiso se trata de uma etapa chave
para uma instalação segura de seu piso de madeira. Siga
os passos e obrigatoriedades, fazendo assim sua obra
apta para inicialização da instalação.
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Contrapiso de Regularização
O contrapiso de regularização deve ser feito
com espessura mínima de 3,0 cm, com traço
forte na proporção 3:1 (areia/cimento) e deve
estar seco e nivelado.

Proibido aplicação de
capa sobre o Contrapiso
Com a intenção de corrigir diferenças de altura na
soleira em contrapisos já prontos, a aplicação de
capa sobre contrapiso (normalmente feita com
cimento e cola) é proibida pois não tem força de
adesão ao contrapiso inferior e a tração natural
da madeira faz com que esta capa se desprenda
do contrapiso, danificando todo o piso de madeira
instalado.

Umidade
A umidade do contrapiso deve ser inferior
a 20%, que é o mínimo recomendado
para instalação dos pisos de madeira.
Normalmente um contrapiso novo demora
em torno de 30 dias para atingir o percentual
de 20%, podendo variar para mais ou para
menos conforme condições específicas de
cada obra e época do ano.
A aferição da umidade do contrapiso é feita através
de medição eletrônica com aparelhos específicos
para este fim.

Proibido uso
de Vermiculita
É expressamente proibido o uso de vermiculita para
a preparação do contra piso. A mesma retém água e
camufla a medição real de umidade em que o contra
piso se encontra. O contra piso com a vermiculita
libera aos poucos a umidade retida, e uma vez que o
piso de madeira é instalado sobre o contra piso ele
irá absorver a umidade e as réguas irão apresentar
problemas característicos de umidade, tais como:
trabalho das réguas em excesso, descolamento das
réguas, descolamento do contra piso e até mesmo
perda total do piso de madeira.

Manual do Cliente - Preparando para Instalação - Contrapiso
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Nivelamento

Ganzepe / Barrote

O piso copia exatamente o nivelamento do
contrapiso. Em contrapisos desnivelados o efeito
visual de ondulações fica visível principalmente
olhando a contraluz.

O Granzepe ou Barrote é uma peça de madeira maciça em
forma de trapézio fabricado em madeira nobre sem brancal
(parte da casca da madeira).

Este mesmo desnível é observado na parte inferior
dos rodapés, a régua do rodapé é rígida e não
acompanha o desnivelamento, sendo que a fresta
inferior deve ser preenchido(a) com massa de
calafetar para finalizar o acabamento final.
Outro ponto crucial é o aumento de consumo de cola
devido ao maior gasto para preencher os desníveis
do contrapiso.

Consumo de Cola
Os nossos pisos são instalados prevendo que iremos
receber um contrapiso bem executado. Neste cenário
o consumo de cola estimado é de 1,5 kg por m2.
No caso de contrapisos desnivelados e/ou muito
porosos o consumo de cola aumenta chegando em
alguns casos até 3,0 kg por m2.
O consumo acima da média estipulada será cobrada
do cliente e este será informado sobre o estado do
contrapiso na Visita Técnica antes da instalação.
Caso o cliente opte por não pagar o consumo
excedente proveniente da deficiência do contrapiso
ele deverá refazer o contrapiso seguindo as
orientações técnicas acima.

Instalação
O granzepe/barrote deve ser
chumbado pela obra diretamente
no contrapiso durante a execução
deste. A distância máxima entre
as reguas deve ser de 35 cm e
devem ser instaladas em sentido
perpendicular a paginação.

O Ganzepe ou Barrote é usada no Contrapiso
em 02 situações específicas:

Instalação de assoalho tradicional
Este piso tem réguas compridas de até 5,00 m e necessita do
apoio dos barrotes no conTrapiso para melhorar a ancoragem
durante a instalação.

Impedir que a impermeabilização de pisos
térreos seja perfurada
Em contrapisos muito porosos,
o consumo de cola pode ser maior.

Pisos que necessitem de dupla fixação na instalação (cola
poliuretano + parafusos) em ambientes térreos deverão
ser parafusados diretamente no granzepe para não furar a
impermeabilização do ambiente térreo.

Manual do Cliente - Preparando para Instalação
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Impermeabilização
Complementar
Somente em casos de Instalação de
pisos de madeira em ambientes térreos

Em pisos térreos é obrigatório o uso
de impermeabilização complementar.

19

Rodapés e junta de dilatação
Os pisos de madeira necessitam obrigatoriamente de
15 mm de dilatação nas laterais para absorver o movimento
natural de tração e contração dos pisos de madeira.
O rodapé escolhido para o
acabamento deverá ter no mínimo
18mm de espessura para cobrir a
junta de dilatação obrigatória.

A impermeabilização complementar tem como objetivo
auxiliar a impermeabilização feita pela obra a reter
qualquer umidade ascendente que possa comprometer a
garantia do piso.
É aplicado um produto específico (radflex ou planiseal)
para pisos de madeira antes da aplicação da cola e este
serviço é executado pela nossa equipe de instalação e
cobrado a parte.
O uso da impermeabilização complementar com
radflex não dispensa a necessidade da obra fazer a
impermeabilização prevista em projeto.

Desnível de Soleiras
O desnível do contrapiso em relação as soleiras deve ser a
mesma espessura do piso.

Verifique as espessura do piso
adquirido no recibo de venda.

O acabamento entre o rodapé e a parede na parte superior deve ser feita
pela equipe de pintura que irá fazer a última demão após a instalação
do piso e rodapé. O rodapé sendo rígido não acompanha o eventual
desnivelamento das paredes tornando necessário este acabamento final
após a instalação do mesmo.

Rodapé Embutido
Caso o rodapé seja perfil
metálico embutido ele deve ser
obrigatoriamente instalado após a
instalação do piso.
Se esta ordem de instalação não for respeitada o piso não fica
corretamente travado nas laterais dando sensação de som oco
e nesses casos excepcionais será cobrado adicional de mão de
obra para a instalação pois esta se torna extremamente mais
lenta do que o normal.

Manual do Cliente - Preparando para Instalação
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Como saber se minha obra
está pronta para receber
a instalação?
Para se instalar o piso de madeira a obra deve estar em
um estágio no qual seja possível fazer a instalação do
piso com segurança e qualidade. Sendo assim a obra
deve estar com os seguintes itens prontos:

21

Soleira das áreas molhadas
instaladas;

?

É comum que a soleira esteja
instalada desalinhada e
com diferença de altura nas
extremidades. Nestes pontos
podemos fazer ajustes que disfarçam
estas diferenças deixando o
acabamento final perfeito.

Vidros e esquadrias devem
estar instalados;

?

Pisos de madeiras não podem
receber umidade de nenhuma
maneira, uma obra aberta está
sujeita a chuvas de vento e poeira
que irão danificar o piso depois de
instalado.
Atenção: Antes da instalação as
esquadrias devem ser vedadas e
certificadas de que não possuem
vazamentos.

Gesso e luminárias devem
estar finalizados;

?

O trafego de escadas, andaimes e
outras ferramentas irão danificar
o piso.

As soleiras das áreas molhadas
devem estar instaladas para barrar
eventuais infiltrações e também por
questões estéticas.

Dica : nestes pontos instalar a
soleira com + 2 mm de altura em
relação ao piso adquirido.

Pintura com duas demãos
aplicadas, sendo que a última
demão deve ser feita somente
após a finalização do piso;

?

Durante a instalação a parede serve
de apoio ao travamento lateral e não
pode estar totalmente finalizada.

22
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instalação
Tipos de instalações
O piso pode ser instalado com
simples fixação ou dupla fixação.

Sob Responsabilidade da Obra
Providenciar o fornecimento de
caçambas de entulho para despejo
dos materiais.
Andaimes quando necessário para

Simples Fixação
Uso somente de cola
poliuretano.

Dupla Fixação
Uso de cola poliuretano
com parafusos.

Em alguns casos de dupla fixação é
necessário o uso de Granzepe ou
Barrote chumbado no contrapiso para
uma instalação mais eficiente ou em
casos aonde não se pode perfurar a
impermeabilização de pisos térreos.

instalação.
Pia com água para limpeza de
ferramentas.
Papel ondulado para proteção do piso.
Andaimes quando necessário para
instalação (Lambril, paredes e outros)
Banheiro para uso da equipe de
instalação.

Atenção
A aplicação do papel ondulado
para proteção do piso deve ser
executada pela obra.

Manual do Cliente - Instalação
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Instalação sobre pisos existentes

Rendimentos

Os pisos de madeira podem ser instalados sobre pisos existentes
(madeira ou cerâmica) mediante prévia análise técnica.

Rendimentos médios considerando horário
comercial podendo variar de acordo com o
nível de detalhamento e complexidade de cada
paginação e ambiente.

O serviço de ajuste de portas não está
incluso no orçamento de instalação.

15 m2 / Dia Útil

Finalizando a Instalação

Taco Piso Pronto

15 m2 / Dia Util

Deve-se proteger o piso de insolação excessiva em pontos
de janelas aonde ainda não há cortinas.

Assoalho Cru Tradicional até 7,0
cm largura - paginação reta

09 m2 + acabamento
/ Dia Útil

Assoalho Cru Tradicional ate 15,0
cm largura - paginação reta

11m2 + acabamento
/ Dia Útil

Taco Cru - paginação amarração

15 m2 + acabamento
/ Dia Útil

Taco Cru - paginação espinha

09 m2 + acabamento
/ Dia Útil

Acabamento Verniz Bona para
Piso Cru

15 m2 / Dia Útil

Assoalho Piso Pronto

Lambril com acabamento
em seladora (instalação +
acabamento)
Deck - Instalação com acabamento
Bona Deck Oil
Deck - Instalação com acabamento
Cetol Deck

15 m2 / Dia Útil

* recorte de luminárias
não incluso na mão de
obra.

12 m2 / Dia Útil
09 m2 / Dia Útil

* não considerado dias
chuvosos, ver pagina 28

É expressamente proibido abafar o
piso com plástico ou similares pois
estes podem danificar o verniz.

Para a continuação de serviços na obra (finalização
de pintura e marcenaria) deve-se proteger o piso de
madeira apenas com papelão ondulado com a
face lisa para baixo.

Atenção
Pisos Prontos – podem ser protegidos 24 horas após a instalação
Pisos Crus – podem ser protegidos
somente após a cura total do verniz
Bona (Bona Traffic 72 horas / Bona
Wave e Bona Novia 7 dias);
Os pisos crus não devem permanecer
com proteção por períodos superiores
a 10 dias.
Deve-se promover a ventilação natural dos ambientes para evitar que o
verniz seja danificado quando ainda
esteja protegido.

Atenção com a
limpeza pós-obra
Para remoção de pó utilizar vassoura
de pelo macio.
Para limpeza recomendamos o uso
de Bona Spray + Bona Mop ou pano
úmido muito bem torcido, não utilizar
água em excesso em nenhuma
hipótese.
Para limpeza pós obra profissional
recomendamos o uso da máquina
Bona Power Scrubber.

26
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acabamento
Piso Pronto

Piso Cru

Assoalho e Taco Piso Pronto

Taco ou Assoalho Tradicional

O acabamento da linha Piso Pronto é
um verniz de óxido de alumínio de alta
resistência a tráfego e desgastes que já
vem aplicado de fábrica no piso.

O piso vem sem acabamento e após a sua
instalação é feito a raspagem e aplicação
do verniz Bona. As máquinas usadas são
de alta performance com pouquíssima
produção de pó e o verniz deve ser
escolhido de acordo com a proposta de
uso do ambiente.

Uma vez instalado o ambiente está livre
para uso em 24 horas o que o torna ideal
para obras que necessitam de resistência
e agilidade.

Atenção
Para receber o acabamento a
obra deve estar totalmente limpa
sem nenhuma outra equipe
trabalhando no local e com a
ultima demão de pintura a ser
feita após o acabamento.

A aplicação é feita com uma demão de
base (Primer) + 02 demãos de verniz
proporcionando uma cobertura perfeita e
um resultado duradouro.
Após a última demão deve-se aguardar
a cura total do verniz de acordo com a
recomendação do fabricante para liberar o
ambiente para tráfego (Bona Traffic HD 12
horas / Bona Traffic 72 horas / Bona Traffic
Natural 72 horas / Bona Wave e Bona
Novia 7 dias)

28

29

Sonotto - Manual do Cliente

decks
O Deck é um piso especialmente desenvolvido
para áreas externas e fabricado com espécies
de madeira resistentes a intempéries.

Instalação
As réguas devem ser parafusadas sobre
estrutura fixa de granzepe previamente
instalada acima do contrapiso seco e nivelado.
A espessura mínima do granzepe é 2,5 cm e a
altura total do conjunto é de 4,5 cm (2,5 cm do
granzepe + 2,0 cm do deck).
Os granzepes devem ser parafusados no
contrapiso a uma distância máxima de 35cm
entre as réguas e perpendicular a paginação de
instalação. A obra deve observar o sentido dos
granzepes para prever o correto escoamento
da água para que ela não fique empossada na
estrutura.

Em dias chuvosos não é possível fazer
a instalação nem acabamento em
áreas externas devido ao manuseio de
ferramentas elétricas.

Acabamento
O acabamento pode ser feito
com Verniz Cetol Deck ou
Bona Deck Oil. O verniz forma
película sobre a madeira e tem
acabamento brilhante. O óleo
penetra na fibra da madeira
e age como um hidratante e o
acabamento é fosco.

Maturação do Óleo
Com o passar do tempo o deck com
óleo adquire um tom natural de
madeira cinza.

Manual do Cliente - Decks
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Existem dois modelos de Deck: o
Tradicional e o Deck Fêmea Fêmea

31

Deck Tradicional
As réguas são parafusadas sobre o Granzepe e os
parafusos cobertos com cavilhas da mesma madeira.

Deck Fêmea Fêmea
O Deck Fêmea Fêmea é um sensacional piso
desenvolvido para áreas externas e fachadas. Ele é
instalado com um engenhoso sistema de presilhas na
parte inferior do deck dispensando o uso de cavilhas.
Além disso este sistema permite que o piso seja
desmontado e remontado quantas vezes necessário até
mesmo em outros locais.

Deck Tradicional - Instalação com Cavilhas

Manutenção
A manutenção tanto para óleo como para verniz deve ser
feito pelo menos uma vez ao ano.
A Jacafer oferece o serviço profissional de manutenção
com a máquina Bona Power Scrubber.

Encaixes
laterais (F/F) e
topos (M/F)

A Bona Power Scrubber, com
suas duas escovas rotativas,
utilizada com o Bona Deep Clean
Solution, limpa profundamente e
remove as sujeiras mais difíceis,
graxa e mofo, deixando o deck
renovado.

Deck Fêmea Fêmea - Instalação com Persilhas

Persilha
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lambril
O lambril é um produto nobre usado para
revestir teto (forro), parede e beiral.

Instalação
O produto possui encaixe macho e fêmea
nas laterais e deve ser instalado sobre
estrutura feita com tarugos previamente
parafusados na laje ou parede.

Acabamento
O acabamento pode ser feito com
seladora, verniz ou óleo a escolha
do cliente.

Manutenção
Não se aplica, basta uma limpeza
simples (pano úmido muito bem
torcido) caso necessário.

Caso o lambril seja instalado muito
próximo as telhas ou diretamente nos
caibros deve ser feita previamente uma
vistoria técnica e é obrigatório o uso de
mantas impermeáveis entre os caibros e
o forro.
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manutenção
BONA MOP SPRAY
A manutenção dos pisos de
madeira é simples e rápida.
Com a linha profissional Bona
Care você mantêm o seu piso
de madeira limpo e bonito por
muito mais tempo.

A nova Bona MOP Spray permite limpar
e conservar o seu piso de maneira
extremamente prática e rápida.
Ergonômica e fácil de utilizar a Spray Mop
monta-se rapidamente e recarrega-se
com o cartucho de detergente de pisos
especialmente desenvolvido de Bona.

BONA SOAP

BONA LIMPADOR
SPRAY 1 LITRO
+ BONA MOP
O Bona Limpador Spray é ideal
para limpeza diária de pisos de
madeira e pisos frios.
Produto pronto para uso, não
é necessário diluir e rende
aproximadamente 250 m2.

BONA LIMPADOR
REFIL 4 LT
Disponível para pisos de
madeira e pisos frios.
Embalagem econômica, rende
aproximadamente 1.000 m2.

O Bona Soap é um produto de limpeza de baixo pH e
ligeiramente alcalino desenvolvido para pisos de madeira
oleados com produtos Bona Oil. Este produto de limpeza
inclui alguns aditivos especialmente concebidos para este
tipo de piso e recupera o oleado da superfície eliminado
durante o processo de limpeza. Pode ser usado tanto em
pisos internos como também no deck externo tratado com
Bona Deck Oil. A cada 200 ml usar 10 litros de agua.

ACESSÓRIOS
Pad Atrai Pó
Atrai o pó devido ao
tecido eletrostático.

BONA
MOP
A Bona Mop
facilita a
limpeza e
renovação
trocando
apenas o
Pad.

Pad
Limpador
Feito em microfibra,
com tecnologia
starfiber. Para
ser usado com o
Limpador.

Pad Renovador
Feito em lã para aplicação
do Renovador, Freshen Up
e Polish.

Manual do Cliente - Manutenção
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Cuidados Gerais
Deve-se proteger o piso de insolação excessiva em pontos
de janelas aonde ainda não há cortinas e não se deve usar
tapetes nos primeiros 30 dias. Em caso de movimentação
de móveis ou instalação de marcenaria proteger o piso
com cobertores sendo estes retirados ao final de cada dia.
•

Para remoção de pó utilizar vassoura de pelo macio.

•

Para limpeza recomendamos o uso de Bona Spray + Bona
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•

Não abafar o piso com plástico ou similares.

•

Proteger as janelas e pontos de maior incidência solar. A
insolação excessiva em pontos localizados forçará uma
movimentação maior do piso nesses pontos, podendo
provocar empenos. Além disso, nesse ponto o verniz sofre
oxidação ou descoloração exagerada.

Você precisa saber que
•

tanto ao piso como ao verniz, tenha cuidado para que os

Mop ou pano úmido muito bem torcido, não utilizar água

animais não façam xixi em cima do piso.

em excesso em nenhuma hipótese.
•
•

•

Para limpeza pós obra profissional recomendamos o uso
Proteger os pés dos móveis com feltros e não arraste

daquele local quando os objetos forem removidos. Este fato

objetos diretamente sobre o piso e evite cadeiras giratórias

se deve a oxidação natural da madeira e uma vez o local

diretamente no piso sem proteção.

permaneça descoberto o piso irá igualar a tonalidade com

Nunca utilizar solventes orgânicos, ceras ou produtos

o passar dos dias.

•

•

Ambientes com muita incidência solar devem ser

derramamento de líquidos limpar com pano úmido bem

protegidos com persianas ou cortinas para não danificar o

torcido o quanto antes para não haver infiltrações.

verniz prematuramente naquele local.

Protegendo o piso de infiltrações você nunca
terá problemas de reparo.

•

O piso quando coberto por móveis ou tapetes por muito
tempo irão apresentar diferenças de cores nas peças

O único inimigo dos pisos de
madeira é a umidade.

•

•

da máquina Bona Power Scrubber.

alvejantes como detergentes ou álcool. Em caso de

•

A urina de animais domésticos é extremamente agressiva

Procure barrar a água de ambientes molhados (banheiros
e cozinhas) utilizando soleiras de cerâmica ou pedra com o
desnível adequado para reter a água.
Em ambientes aonde há o encontro do piso de madeira com
piso cerâmico sem soleiras é necessário extremo cuidado
durante a limpeza para que a água não infiltre na madeira.
Em dias de chuva observar se não há infiltração nas janelas e
esquadrias próximas ao piso de madeira.
Evite deixar vasos de plantas diretamente em contato com o
piso pois a umidade poderá provocar infiltrações e manchas.

Muito cuidado com Floreiras coladas nas paredes
externas. É muito comum que esta umidade seja
repassada para as paredes e posteriormente
atingem o piso de madeira provocando danos.
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serviços
Oferecemos ao mercado as
melhores opções para renovação,
limpeza/manutenção e raspagem
de pisos de madeira.
Ampla linha de produtos Bona para atender as
particularidades de cada projeto e suas necessidades.

Nossos Diferenciais
OBRA REGISTRADA

Todo suporte durante a execução de
instalação fica registrado no e-mail
obras@sonotto.com.br, maior segurança e
agilidade para você.

QUALIDADE GARANTIDA
Os profissionais de instalação e
acabamento mais qualificados do
mercado.

Maquinário
moderno com
altíssima captação
de pó em todos os
estágios.

EXCELENTE PÓS-VENDA

A Sonotto te dá o suporte que for
necessário após a finalização dos nossos
serviços sempre que necessário.

SOLICITE A SONOTTO SERVIÇOS
A QUALQUER MOMENTO

Profissional Certificado Bona (BCCP)
treinado para proporcionar os melhores
resultados em todas as situações.

/sonottomadeiras

@sonotto

Show Room – Brasília DF
Dom Gabriel Materiais de Acabamento
Shis Qi 9 CL Bloco G Lojas 01/05 - Lago Sul
Telefone: (61) 3544-3477

Fale com o Proprietário:
Juliano Quintino
(61) 9.9517-5218
juliano@sonotto.com.br

Horário de Funcionamento:
10hs as 18hs de Segunda à Sexta
Sábado de 09hs às 13hs.

Central de Obras:
(61) 9.9430-5462
obras@sonotto.com.br

Saiba mais:

servicos.sonotto.com.br
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perguntas
frequentes
O Piso Pronto pode ser raspado?

Sim. Após a raspagem pode ser aplicado qualquer
verniz da linha Bona.

Quando deve ocorrer a primeira raspagem?

A raspagem do piso ocorre quando o verniz está
visualmente danificado e/ou com muitos arranhões
profundos. Em um uso residencial normal, a raspagem
geralmente ocorre durante a primeira reforma
podendo variar para mais ou para menos de acordo
com os cuidados diários. É importante ressaltar que
existem procedimentos que evitam ou prolongam a
vida útil do verniz. Saiba mais acessando o site da
Sonotto Serviços: servicos.sonotto.com.br

Meu piso está sem brilho, posso usar cera para
dar mais brilho?
Não, o piso de madeira nunca deve ser encerado
ou receber a aplicação de alvejantes, detergentes,
solventes, entre outros. Para renovação do verniz, a
Sonotto oferece o serviço de Renovação de Pisos.

O que acontece se a dilatação mínima
não for respeitada?

Podem ocorrer problemas e deformidades no piso
devido a dilatação natural da própria madeira.

Os armários devem ser instalados antes ou
depois do piso de madeira?

Recomendamos que os armários sejam instalados após
o piso instalado e acabado.
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Portas e portais, devem estar instalados antes
ou depois do piso de madeira?
Assim como os armários, recomendamos que portas e
portais devem ser colocados após a instalação do piso
para um melhor acabamento.

Meu contrapiso está desnivelado, posso fazer
capa para regularização?
Não, a capa sobre o contrapiso não oferece a
resistência necessária a tração da madeira.

Pisos de Madeira podem ser lavados?

Jamais deve se lavar um piso de madeira. A limpeza
deve ser feita com vassoura de pelo macio e pano
úmido muito bem torcido ou Bona Spray + Bona Mop.
Caso necessário uma limpeza profunda, deve-se utilizar
a Limpeza profissional com a Bona Power Scrubber.

Pisos de Madeira podem ser instalados em
áreas molhadas como Banheiros e Lavabos?

A Sonotto não recomenda a instalação de pisos de
madeira em áreas molhadas, devido a exposição do
piso à umidade no seu dia-a-dia. Caso seja instalado, o
cliente deve tomar extremo cuidado para não molhar o
piso durante o uso e limpeza diária.

Pisos de Madeira podem ser instalados em
áreas externas, tais como duchas e fachadas?

Para áreas externas, deve ser usado o Deck de madeira,
um piso especialmente desenvolvido para resistir a
intempéries.

Posso ter animais de estimação com Pisos de
Madeira?

Sim. Nesse caso, deve-se tomar o cuidado para que
os animais não façam suas necessidades em cima do
piso. A urina de animais é extremamente agressiva ao
verniz e sendo líquida contribuirá para movimentação
e empeno do piso. Animais de grande porte ou com
unhas muito afiadas, devem ter as unhas aparadas
periodicamente para não riscar o verniz.

Trabalhamos para manter o alto
nível de nossos serviços prestados,
contando com uma equipe 100%
capacitada para atender os mais
diferentes tipos de projetos - da
Instalação até a Manutenção de
seus pisos de madeira - levando
até você a qualidade e atendimento
aprovados por nossos clientes.
As madeiras utilizadas na
fabricação dos produtos possuem
características próprias, que
determinam a comparação
entre as espécies pela “dureza
Janka” (resistência a impacto).
Nessa graduação, quanto maior
o valor, mais dura a madeira;
consequentemente, a de menor
valor - mais macia - é a madeira que
requer maior atenção nos cuidados
diários. No momento da escolha,

• Variações de cor, textura ou cheiro;
• Presença de nós firmes (pontos no
tronco da árvore, no qual antes do
beneciamento existiam galhos). Os
nós não influenciam materialmente
na rigidez da madeira estrutural;
• Movimentaçõe s naturais,
contrações e dilatações após a
instalação do produto, que estão
diretamente relacionadas com as
variações de temperatura e umidade
do ar;
• Oxidação natural da madeira;
• Pequenos orifícios devidamente
calafetados.
• Efeito visual de ondulações
proveniente de contrapiso de
regualarizacão desnivelados.

Data

/

/

CPF

Nº do Pedido

Nome do Cliente
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• Infiltrações decorrentes de umidade
ascendente (umidade que e
absorvida pelo piso que está em
contato com o solo) e umidade
de contato (absorvida de áreas
adjacentes, como banheiros,
varandas e cozinhas sem barreiras
impermeáveis);
• Exposição a chuva (portas, janelas
e telhados);
• Danos causados por trabalhadores
da obra, como: respingos de tinta
e gesso, montagem de móveis,
instalações de portas e vidros,
limpeza inadequada e outros;
• Problemas de má utilização ou má
conservação do piso;
• Danos por movimentação ou queda
de móveis e/ ou objetos;
• Aplicação de substancias corrosivas
ou oleosas (alvejantes, detergentes,
solventes, ceras, entre outros);
• Limpeza e manutenção inadequadas
(panos excessivamente umedecidos,
uso de vassouras rígidas ou palha
de aço, uso de ceras);
• Derramamento acidental de líquidos
no piso (graxa de sapatos, sucos,
vinho, café, refrigerante, esmalte de
unha, etc.);
• Exposição do produto á luz solar;
• Danos causados por animais
domésticos;

Não são considerados defeitos:

Nome

Problemas estruturais
da obra, tais como:

/

A Sonotto leva até você produtos
que são confiáveis, duráveis e que
estão dentro das normas nos mais
diversos certificados internacionais
de qualidade. Por isso, este
termo de garantia assegura
que, por 05 anos, os produtos
não apresentarão defeitos de
fabricação, como: empenamento
acentuado, descolamento de
lamelas, variações dimensionais e
variações de gêneros, desde que
respeitadas todas as condições
descritas neste documento,
conforme normas preestabelecidas
por órgãos competentes.

Itens não inclusos na
garantia da Sonotto:

/

atenção para áreas comerciais que
requerem maior resistência em
relação a áreas residenciais.

Data

A Sonotto oferece a
garantia de 5 anos tanto
nos materiais quanto na
mão de obra.

• Defeitos provenientes de contrapiso
de regularização feitos com
espessura abaixo de 3,0 cm ou
aplicação de capa sobre contrapiso.
• Defeitos provenientes de contrapiso
de regularização feitos usando
vermiculita.
• Ataque de fungos e insetos xilófagos
(brocas e cupins) após a entrega
do produto.
• Manchas de vasos e plantas e fitas
adesivas
• Outros danos de má utilização ou
má conservação dos produtos, de
responsabilidade do cliente, não
relacionada acima.

Número do Pedido

termo de
garantia
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Declaro ter recebido o Manual do Cliente Sonotto juntamente com o Termo de Garantia, estando ciente e de acordo
com as orientações e exigências para Instalação, Manutenção e Garantia do piso de madeira.
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