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Enkefl oor 
Pavimento Modular 
resistente às intempéries, 
a riscos e a fortes cargas 
com superfície fechada e aberta para o interior e o exterior 
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Se procura uma alternativa aos pavimentos convencionais que 
seja rápida de aplicar, resistente e económica tem agora uma 
solução simples: com o pavimento modular Enkefl oor tem um 
pavimento para todas as situações! O pavimento modular 
Enkefl oor é aplicado de forma rápida e simples: basta encai-
xar as placas, sendo que o baixo peso das mesmas facilita a 
aplicação e o transporte. Com o pavimento modular Enkefl oor 
é possível criar pisos esteticamente agradáveis: com diferen-
tes acabamentos e várias cores. O pavimento é ainda extre-
mamente resistente: aguenta fortes pressões e pancadas e é 
insensível a fortes cargas mecânicas. 

As áreas de aplicação são vastas: O pavimento modular 
 Enkefl oor não está comprovado apenas em situações em que 
está sujeito a fortes intempéries, como varandas ou terraços, 
onde, em combinação com uma impermeabilização à base 
de tela líquida (como por exemplo Enkopur® com armadura de

geotêxtil Polyfl ex) cria um sistema permeável ao vapor de água. 
Também em aplicações interiores, como por exemplo vestuá-
rios, ginásios ou saunas, em áreas industriais de produção ou 
montagem ou mesmo em aplicações especiais como barcos, 
feiras ou lojas, o pavimento distingue-se pelas suas qualidades. 

No exterior o pavimento modular Enkefl oor cria um piso resis-
tente que não se mostra fragilizado por fortes cargas mecâ-
nicas, sujidade, raios ultravioleta ou humidades. No interior, 
com o Enkefl oor, é possível criar pavimentos antiderrapantes e 
confortáveis, com vantagens em termos de higiene e facilida-
de de limpeza e, no qual em caso de necessidade, as placas 
podem ser substituídas a qualquer momento. 

Se procurava um piso que o convença em todos os aspetos e 
para todas as situações, encontrou aqui a sua alternativa ideal: 
o Enkefl oor! 

Enkefl oor Pavimento Modular 
Um pavimento resistente para todas 
as situações! 
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A dupla invencível 

Pavimento modular 
Enkefl oor 

Enkopur® 
tela líquida 

Perfi l de dilatação 

Pavimento modular 
Enkefl oor 

Primário 

Impermeabilização 
de Enkopur® com 
geotêxtil Polyfl ex 

Camada de 
protecção 
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• Aplicação rápida: apenas encaixar; sem necessidade de colar 
• Resistente a pressões e pancadas e indicado para cargas 

elevadas 
• Reduzido peso próprio (dependendo da placa apenas 

2,5 – 4 kg/m²), possibilitando um transporte simples do 
material sem problemas 

• Resistente às intempéries e aos raios ultravioleta, ótimo 
escoamento de águas 

• Estrutura de drenagem na parte inferior da placa 
• Superfície variável, higiénica e fácil de limpar 
• Design agradável através de diferentes cores e tipos de placas 
• Antiderrapante, seco e confortável 
• Resistente ao calor até ca. 70 °C 
• Evita problemas com restos de humidade existentes na 

base subjacente 
• Evita problemas com dilatações 
• Placas podem ser substituídas a qualquer momento 

• Varandas 
• Terraços 
• Terreiros 
• Vestuários 
• Bordas de piscina 
• Áreas de produção e montagem 
• Ofi cinas e caves 
• Barcos 
• Garagens e capots 
• Restaurantes e cafés 
• Ginásios e saunas 
• Hortos e zonas de exposição 
• Lojas 
• Feiras etc. 

Enkefl oor 
Vantagens do produto 

Enkefl oor 
Áreas de aplicação 
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Ferramenta especial para substituição de placas do 
pavimento modular Enkefl oor do tipo Plus!

Medição da área 
Por favor tenha em atenção no cálculo de 
necessidade de material, que, dependendo 
da situação em concreto, pode haver até 10 % 
de desperdicios.

Ferramenta especial para a substituição de placas do pavi-
mento modular Enkefl oor do tipo Standard e Extra! 

Juntar as placas Aplicar placas a partir dos cantos

1.  Medição da área para cálculo de necessidade do material.

2.  Aplicar as placas em ângulo reto começando num dos 
 cantos. O lado liso da placa fi ca virado para a parede. O 
espaço de expansão entre a parede, ou outras barreiras 
construtivas limitadoras de expansão, e a placa, deve, con-
soante o movimento esperado, situar-se entre 10 – 20 mm. 
As placas podem ser cortadas à medida com uma serra 
elétrica de recorte (tico-tico).

3.  Encostar as placas nas junções e fi xar com um martelo de 
borracha. Através desta forma inovadora de encaixe 
 tornam-se desnecessários quaisquer trabalhos de colagem 
ou betumação. 

Ferramentas para desmontagem 

4.  Em varandas só podem ser usadas as placas do tipo 
 „Standard“. Nestas situações (varandas) no centro deve ser 
incluído obrigatoriamente um perfi l de dilatação. Em áreas 
grandes tem que ser incluído um perfi l de dilatação a, no 
máximo, cada 8 placas. Aconselhámos ainda a inclusão 
dos perfi s laterais e de cantos, visto que se trata de partes 
integrantes do sistema

5.  Varandas sujeitas a fortes cargas de vento têm que ser 
 protegidas de forma suplementar com um perfi l angular na 
borda.  

Enkefl oor 
Instruções de aplicação 
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Enkefl oor 
Instruções de aplicação 

1. Limpar a superfície, aplicar a 
imper meabilização com Enkopur® 
e deixar curar.  

4.  Aplicar as placas de piso Enkefl oor 
com uma distância de ca. 10 – 20 mm 
da parede. 

7.  Adaptar as placas para a medida 
pretendida com uma serra de recorte 
(tico-tico) … 

10.  Revestimento acabado com placas de piso Enkefl oor.  

2.  Desenrolar geotêxtil Polyfl ex da 
Enke contra danos mecânicos. 

5.  Para uma correção segura de 
eventuais dilatações … 

8.  … e colocá-las à medida exata à 
volta de curvas e pontos singulares. 

3.  Juntar placas de piso Enkefl oor 
criando unidades maiores. 

6.  … deve ser incluído um perfi l de 
dilatação a cada 4 – 8 placas. 

9.  Perfi s laterais e de cantos garantem 
bordas seguras.
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Enkefl oor 
Exemplos de aplicação 
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Enkefl oor 
Dados técnicos 

Outros componentes: martelo de borracha, geotêxtil Enkefl oor largura 1 m, comprimento 10 m e 100 m. 
A pedido pode receber as placas de piso Enkefl oor numa versão antifogo (com agravamento no preço). 

Designação Áreas de aplicação / Propriedades Embalagem Tonalidades de cor 

Enkefl oor Standart 

para aplicações no exterior – placas sintéticas de 
limpeza fácil, à base de PP resistente às intempéries, 
a cargas mecânicas e com superfície aberta 

Caixa com ca. 1 m² 
(= 11 placas) 
300 x 300 mm 
Espessura: 13,2 mm

cinza prata 
verde relva 
cinza escuro 
azul escuro 

Perfil de laterais para um remate limpo das laterais das placas 55 x 300 mm 

Perfil de cantos para um remate limpo dos cantos das placas 55 x 55 mm

Perfil de dilatação como elemento de dilatação 75 x 300 mm

Conector de cruzamento de dilatação como elemento de dilatação 75 x 75 mm

Espátula de desmontagem para a desmontagem das placas 

Enkefl oor Extra 
para aplicações no exterior e interior – placas sintéticas 
de limpeza fácil para áreas industriais, à base de PP 
resistente às intempéries , a fortes cargas mecânicas 
e com superfície aberta 

Caixa com ca. 1 m² 
(= 11 placas) 
300 x 300 mm 
Espessura: 13,0 mm 

cinza prata 

Perfil de laterais para um remate limpo das laterais das placas 55 x 300 mm 

Perfil de cantos para um remate limpo dos cantos das placas 55 x 55 mm 

Perfil de dilatação como elemento de dilatação 75 x 300 mm 

Conector d e cruzamento de dilatação como elemento de dilatação 75 x 75 mm 

Espátula de desmontagem para a desmontagem das placas 

Enkefl oor Plus

para aplicações no interior – placas sintéticas de 
limpeza fácil, à base de PP resistente às intempéries, 
a cargas mecânicas e com superfície fechada 

Caixa com ca. 1 m² 
(= 7 placas) 
380 x 380 mm 
Espessura: 10,5 mm 

azul aço 
inza escuro 
cinza pérola 
marmorizado

Perfil de laterais para um remate limpo das laterais das placas 55 x 380 mm 

Perfil de cantos para um remate limpo dos cantos das placas 55 x 55 mm 

Chave de desmontagem para a desmontagem das placas 
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