
Manual de Instalação, Limpeza e Cuidados do Rodapé Linha ACQUA Eucafloor. 

Seja bem-vindo ao mundo Eucafloor e parabéns por ter escolhido nosso rodapé Linha ACQUA! 

Os Rodapés Linha Acqua são sinônimos de Praticidade e Beleza e valorizando todos os tipos de pisos e ambientes! 

1.PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS: 

Produzidos em Poliestireno, os rodapés Acqua são a prova d'água, resistentes a cupins, possuem um canal em seu 
verso para a passagem de cabos, vêm pronto para o uso mas também permitem pintura, quando aquecidos podem 
ser curvados (consulte manual), são 100% recicláveis, combinam com diversos tipos de revestimentos como os pisos 
laminados e LVT Eucafloor, pisos cerâmicos, porcelanatos, carpetes têxtil, madeiras maciças, cimento queimado 
entre outros. 
 

                   

 

2. RECOMENDAÇÕES E CUIDADOS ANTES DA INSTALAÇÃO: 

ATENÇÃO! Contrate sempre mão de obra especializada para a instalação ter o resultado desejado ou em caso de 
dúvidas consulte nosso SAC 0800 17 21 00. 

Importante: 
Os Rodapés Eucafloor da linha ACQUA devem ser aplicados somente em ambientes internos, sobre superfícies 
limpas, secas e livres de pó.    

Pode ser instalado em alvenaria, chapas de gesso acartonado (Drywall) e caso necessário, é recomendável que a 
superfície seja lixada para garantir uma melhor aderência e acabamento na instalação. 

Em casos de aplicação em superfícies diferentes das citadas anteriormente, consulte sempre nosso Departamento 
Técnico por meio do nosso SAC 0800 17 21 00. 

 

 

 

 

 

 



3.CORES E MODELOS DISPONÍNVEIS: 

 

As cores e padrões deste site são apenas referências, podendo existir divergência entre as cores apresentadas na tela e as cores reais dos 
produtos. Disponibilidade sob consulta. 

 

4.DETALHES ANTES DA INSTALAÇÃO: 

4.1.PREPARAÇÃO:  
 
 Ferramentas necessárias: 
 » Serra elétrica circular de meia esquadria ou serrote de 9 à 12 dentes por polegada; 
 » Lápis para marcação; 
 » Cola Eucafix (*); 
 » Caixa de corte para auxílio nos cortes de meia esquadria com serrote; 
 » Balde com água; 
 » Espátula; 
 » Esponja. 
 
(*) Importante: O rodapé Acqua terá garantia somente se for utilizada a Cola Eucafix, desenvolvida especialmente 
para a colagem dos rodapés Linha Acqua. 
 
 
 
 
 
 
 



4.2 – CORTE DO RODAPÉ: 
» Com o lápis faça as marcações no verso do rodapé considerando as medidas do ambiente onde o mesmo será      
instalado; 
 » Se for utilizar o serrote, utilize a “caixa de corte” como guia para auxiliar no corte dos ângulos e no acabamento 
desejados; 
 » Se for utilizar a serra elétrica circular de meia esquadria, ajuste a meia esquadria para corte dos ângulos 
conforme o ângulo e o acabamento desejados, sendo muito importante o ajuste da velocidade para não danificar 
o rodapé. 
 
4.3 – UTILIZAÇÃO DA COLA EUCAFIX: 
 
ATENÇÃO:  UTILIZAR SOMENTE A COLA EUCAFIX PARA LINHA ACQUA, POIS, A UTILIZAÇÃO DE QUALQUER OUTRA 
COLA CARACTERIZA EXCLUSÃO DE GARANTIA. 
» Faça os cálculos usando como referência a tabela de rendimento para saber qual quantidade necessária da Cola 
Eucafix a ser utilizada para a instalação e assim atender a necessidade de seu projeto; 
» Aplique a Cola Eucafix na superfície da base do rodapé com a espátula; 
 » Aplique aproximadamente 1cm de cola somente nas extremidades superior e inferior do rodapé. 
 
TABELA DE RENDIMENTO DA COLA EUCAFIX x MODELOS DE RODAPÉS LINHA ACQUA: 

Cola Eucafix - embalagem de 1Kg 

RODAPÉ  ACQUA 

MODELO     RENDIMENTO EM METRO 
LINEAR 

DB6 Metro 55x13x2440 12     
FL 3 Metro 55 x 17 x 2440 10     
FB7 Metro 70x18x2440 10     
WB7 Metro 70x18x2440 10     
DB7 Metro 55 x 17 x 2440 10     
FB11 Metro 110x18x2440 8     
GB11 Metro 110x18x2440 8     
WB11 Metro 110x18x2440 8     
DB11 Metro 110x18x2440 8     
FB15 Metro 150x18x2440 7     
GB15 Metro 150x18x2440 7     
WB15 Metro 150x18x2440 7     
FB20 Metro 200x18x2440 6     
WB20 Metro 200x18x2440 6       

 
5 - INSTALAÇÃO: 
 
» Após aplicar a cola conforme a etapa anterior, pressione o rodapé contra a superfície de instalação desejada, 
flexionando com as mãos até que o rodapé fique  completamente fixo; 
 » Retire o excesso de cola com o auxílio de uma espátula, dessa forma ocorrerá a calafetação e o rejunte de toda 
extensão e emendas do rodapé, sem a necessidade de usar nenhum outro produto; 
 » Mesmo com a redução do excesso de cola com a espátula faça a limpeza do local com a esponja molhada antes 
que a cola seque, proporcionando assim um acabamento perfeito; 
 
 
6 – RECOMENDAÇÕES ESPECIAIS: 
  
A instalação dos Rodapés da linha ACQUA é recomendada somente para ambientes internos, inclusive litorâneos. Os 
Rodapés não devem ser aplicados em locais com incidência direta do sol, pois poderá acarretar deformação em 
temperaturas acima de 50ºC.  
 
 
 
 



7 – PERSONALIZAÇÃO: 

Os Rodapés ACQUA, além das cores já disponíveis em portfólio, também podem ser personalizados e pintados com 
tinta acrílica ou esmalte à base d’água (consulte no site www.eucatex.com.br nossa linha de tintas) 

8 – MANUTENÇÃO E LIMPEZA: 

A limpeza periódica dos Rodapés ACQUA é simples e deve ser feita com um pano limpo umedecido com sabão ou 
detergente com Ph neutro. 

É excludente de garantia a utilização de produtos abrasivos, à base de solventes e álcool,  pois estes agridem o 
poliestireno.

9- CUIDADO ESPECIAL:

Devido à composição da matéria prima do Rodapé Acqua (poliestireno) o produto é altamente sensível à chama, 
não instale o rodapé Acqua próximo à fontes de calor como churrasqueiras etc. 

http://www.eucatex.com.br/
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