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Instruções sobre aquecimento e arrefecimento debaixo do piso para produtos de pavimento 
Hakwood 
Duoplank© 20 mm (¾”) e Duoplank© 15 mm (⅝”) 
 
A Hakwood inventou o Duoplank®, o padrão atual para pavimento projetado com grande largura e comprimento. 
A camada superior da madeira adere ao contraplacado de bétula báltica de elevada qualidade para produzir um 
produto dimensionalmente estável. É por isso que os pavimentos da Hakwood oferecem o aspeto de um 
pavimento de madeira de folhosas, combinado com a flexibilidade de instalação de um pavimento projetado. O 
Duoplank® está disponível em tábuas e espinha de peixe. 
 
Informações importantes antes da instalação 
É EXTREMAMENTE IMPORTANTE que leia e compreenda estas informações na íntegra antes de iniciar a 
instalação, uma vez que se o fizer incorretamente invalidará as garantias.  
 
Prevenção 
O que fazer: 
 Manter a humidade relativa interior entre 40% e 65%. Se não se respeitar esta medida de prevenção, o 

Duoplank pode rachar, separar-se, descolorir, empenar, arquear e delaminar. 
 Coloque protetores de feltro debaixo de todas as pernas do mobiliário. 
 Limpe sempre o pavimento de acordo com as instruções de Cuidados e Manutenção da Hakwood. 
 Limpe imediatamente quaisquer derramamentos. 
 Para mover objetos pesados use um carrinho de rodas sobre contraplacado. 
 Coloque passadeiras (antiderrapantes) ou carpetes em áreas de elevado tráfego.  
 Coloque tapetes (antiderrapantes) junto das portas, para reter abrasivos como sujidade, granalha e areia. 
 Proteja o pavimento da luz solar direta. 
 Substitua rodas de mobiliário duras e estreitas por rodas de borracha. 
 
O que não fazer: 
 Deixar água sobre o pavimento. 
 Caminhar no pavimento com quaisquer objetos duros e/ou afiados salientes da sola. 
 Usar produtos de limpeza abrasivos ou que contenham alcalinos, amoníaco, lixívia, sabão, citrinos. 
 Pousar a mobília sobre o pavimento sobre pernas duras pequenas.  
 Usar uma esfregona a vapor ou qualquer máquina, uma vez que corre o risco de danificar o acabamento do 

pavimento Hakwood. 
 

O aquecimento radiante é uma fonte crescente de aquecimento, tanto nas instalações residenciais como 
comerciais. O pavimento Hakwood pode ser instalado sobre aquecimento radiante, desde que compreenda o que 
é o aquecimento radiante e como pode afetar o pavimento de madeira, quais as precauções a tomar e que tipo 
de pavimento de madeira usar.  
Antes da instalação do pavimento Hakwood ou do sistema de aquecimento radiante, é importante seguir 
rigorosamente as nossas orientações. 
 
Para que o Duoplank® se mantenha em bom estado, a temperatura interior tem de permanecer estável. Flutuações 
bruscas de temperatura e humidade relativa farão com que o pavimento encolha, expanda, contraia, rache, 
empene e arqueie excessivamente.  
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Um sistema de aquecimento debaixo do piso é um sistema “lento”. Demora mais tempo até uma 
divisão atingir a temperatura pretendida e também a dissipar o calor. Para minimizar o efeito 
que as flutuações bruscas de temperatura terão sobre o teor de humidade do pavimento de 
madeira, recomenda-se a instalação de um termóstato exterior. Ao contrário dos sistemas de 
aquecimento convencionais, que ligam conforme necessário, os sistemas radiantes funcionam 
mais eficazmente, e com menos problemas para o piso de madeira, se o processo de 
aquecimento for gradual, com base em pequenos aumentos incrementais em relação à 
temperatura exterior. 

NOTA: As anulações da garantia podem ser causadas por tapetes, carpetes e armários com espaço limitado por 
baixo, uma vez que estes podem causar acumulação de calor, resultando em encolhimento das juntas, provocando 
fissuras. 
Devem evitar-se grandes flutuações de temperatura para aquecimento e arrefecimento debaixo do piso. O 
arrefecimento rápido do pavimento pode causar condensação à superfície. 
 
Pode utilizar-se o Duoplank com uma camada superior das espécies de madeira seguintes, em combinação com 
aquecimento debaixo do piso (quer como fonte de aquecimento principal, ou com aquecimento adicional) e 
arrefecimento debaixo do piso: 
 
 Afrormósia 
 Afizélia Doussié 
 Nogueira-preta 
 Carvalho-europeu 
 Freixo-europeu 
 Iroko  
 Merbau 
 Sucupira 
 Teca 
Nas informações seguintes encontrará as instruções que tem de seguir. 
 
NOTA: Em áreas geográficas com condições climáticas e de humidade extremas, é natural, devido às propriedades 
inerentes da madeira, que ocorra alguma pequena expansão e contração, o que poderá resultar em alterações do 
aspeto, tais como fissuras ou empenamento. Estas ocorrências não estão cobertas pela garantia, mas devem 
autocorrigir-se com as mudanças climáticas sazonais. Para minimizar esta mudança de aspeto, é importante que 
a humidade ambiente relativa nunca desça abaixo de 40º ou seja superior a 65%. 
 
Métodos de instalação 
 
Opção 1: 
Colar diretamente o Duoplank no betão. Certificar-se de que o betão mantém a forma e está nivelado. 
Recomenda-se um mínimo de laje de betão CW16/3000 psi. Pode verificar-se a planidade utilizando uma régua 
de traçar de 3 metros ou 10 pés.  
NOTA: O contrapiso deve estar plano até 5 mm (3/16”) em 3 m (10’) ou 2 mm (1/8”) num raio de 2 m (6’). 
 
Se optar por colar o pavimento diretamente no betão (Opção 1), recomendamos que execute os passos seguintes: 
 
 Dar tempo suficiente para que o betão seque (no mínimo 30 dias) antes de testar o teor de humidade. 
 Antes de instalar o pavimento, teste o betão relativamente ao teor de humidade, utilizando cloreto de cálcio 

(ASTM F-1869) ou métodos de teste de humidade relativa (ASTM F-2170). 
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 O limite de humidade aceitável é 3 libras por 1000 pés quadrados (aproximadamente 1,36 kg por 93 metros 
quadrados) durante 24 horas, utilizando o método de cloreto de cálcio, ou conforme indicado pelo fabricante 
da cola. 

 O limite de humidade aceitável utilizando o método de teste de humidade relativa é 75%, ou conforme 
indicado pelo fabricante da cola. 

 Se as leituras ultrapassarem estes limites, utilize um retardador de vapor adequado, compatível com a cola a 
aplicar. 

 Aplique um primário compatível com a cola e, se necessário (sempre que seja subterrâneo), coloque uma 
barreira contra a humidade como Sika MB ou poli de 2 mm.  

 Utilizando Sikabond® ou uma cola equivalente, pode colar as placas no topo no espaço de 24 horas com a 
ajuda de uma espátula de pedreiro dentada para colas em aço T69, ou a espátula recomendada pelo 
fabricante da cola. 

 Certifique-se de que as placas ficam sob pressão durante 24 horas após a colagem no local, utilizando um 
peso de, pelo menos, 20 kg por m².  

 
Opção 2: 
Se o contrapiso não cumprir os requisitos referidos acima, deve instalar-se um contrapiso de mosaico (carvalho). 
Cole o Duoplank 20 mm (¾”) ou o Duoplank 15 mm (⅝”) neste contrapiso (em combinação com um contrapiso de 
mosaico carvalho, a resistência térmica do Duoplank é demasiado elevada para o aquecimento principal). 
NOTA: Com esta opção, o risco da resistência térmica ser demasiado elevada é significativamente maior. 
 
Para instalar um contrapiso em mosaico (Opção 2), execute os passos seguintes: 
 Cole um contrapiso de mosaico no betão utilizando Sikabond® ou uma cola equivalente. 
 Quando a cola tiver assentado, lixe o contrapiso até que fique nivelado. 
 Em seguida, cole as placas no topo utilizando Sikabond®, ou uma cola equivalente, com a ajuda de uma 

espátula de pedreiro dentada para colas em aço T69 e crave também as placas no contrapiso. 
 
Até que ponto a madeira é eficaz como um isolante? 
A madeira é um isolante térmico excecional: contrariamente ao pavimento em pedra, não é frio. Apesar de a 
madeira ser ligeiramente mais lenta a aquecer, retém o calor durante mais tempo graças às suas propriedades de 
isolamento excelentes. No entanto, para garantir uma boa emissão de calor, a resistência à condutividade (valor 
Rc) do pavimento em madeira não deve ser demasiado elevada. Isto é determinado pela espessura e a composição 
do Duoplank. Se for estabelecido numa fase inicial que o valor de Rc do Duoplank ou do Duoplank-light é superior 
ao permitido, deve aumentar-se o valor máximo de Rc permitido. Possíveis ajustes de temperatura de entrada e 
saída, a distância entre tubos ou a espessura da camada no topo do tubo até à superfície da cobertura devem ser 
avaliados cuidadosamente. 
 
Valores técnicos 
Valor de Rc do Duoplank 20 mm (¾”):     0,118 m² K/W 
Valor de Rc do Duoplank 15 mm (⅝”) :    0,088 m² K/W 
Valor Rc do contrapiso mosaico carvalho 8 mm (5/64”):  0,044 m² K/W 
Valor Rc do contrapiso aglomerado 8 mm (5/64”):   0,050 m² K/W 
 
Aquecimento antes de assentar o pavimento Hakwood Duoplank 
 Antes de utilizar o sistema de aquecimento debaixo do piso pela primeira vez, a argamassa de cimento/areia 

deve ter, pelo menos, 42 dias. Defina a temperatura para 20 ºC (68 ºF) no primeiro dia de utilização e, em 
seguida, aumente 5 ºC (41 ºF) todos os dias. 
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 Certifique-se de que a temperatura da água de abastecimento não ultrapassa 45 ºC (113 ºF). Mantenha esta 
temperatura máxima durante, pelo menos, 24 horas por centímetro de espessura do piso.  

 A redução da temperatura da água também deve ser em incrementos de 5 ºC (41 ºF) a cada 24 horas, até 
atingir uma temperatura de 20 ºC (68 ºF). 

 O processo completo de aquecimento demora até 14 dias – garantir uma boa ventilação durante este período 
para permitir a saída da humidade. Verifique o betão relativamente a humidade residual após este processo. 
Esta não pode ultrapassar 1,8% para um contrapiso em betão e 0,3% para um contrapiso em anidrite; se se 
utilizar uma barreira contra a humidade líquida, o máximo é 3%. 

 Com sistemas de aquecimento radiantes aquecidos a água, um canalizador ou um instalador do sistema deve 
realizar e documentar um teste de pressão antes de iniciar a instalação do pavimento de madeira. Para 
outros sistemas de aquecimento debaixo do piso, como sistemas debaixo do piso elétricos, consulte a 
Hakwood para obter instruções e opções.  

 Consulte as orientações do fabricante do sistema. 
 Antes da instalação, tem de desligar-se o sistema de aquecimento. 
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Aquecimento após assentar o pavimento Hakwood Duoplank  
Para assentar o pavimento, o betão tem de estar entre 15 ºC e 18 ºC. (59 ºF e 64,4 ºF) Manter esta temperatura 
durante pelo menos 5 dias após assentar e, em seguida, pode aumentar-se lentamente a temperatura (1 a 2 
ºC/33,8 a 35,6 ºF todos os dias) até atingir a temperatura pretendida ou a temperatura máxima admissível. 
 A humidade residual no pavimento não pode ultrapassar 1,8% para um contrapiso em betão, e não mais de 

0,3% para um contrapiso em anidrite. 
 A temperatura de contacto máxima do contrapiso em betão é 28 ºC.(82.4 ºF). A temperatura de contacto é a 

temperatura da superfície do pavimento em betão/anidrite, medida aos 3 dias de aquecimento após definir 
a temperatura (dependendo da profundidade dos tubos). 

 
Aquecimento durante a estação 
 Aumente a temperatura muito gradualmente no início da estação de aquecimento e baixe-a novamente 

muito gradualmente no final (1 a 2 ºC todos os dias). 
 Para manter o pavimento o mais estável possível, não crie quaisquer diferenças nas temperaturas diurnas e 

noturnas. 
 Podem esperar-se fissuras sazonais 
 
Pontos fulcrais 

 A Humidade Relativa (HR) na divisão tem de estar entre 40% e 65%. Meça a HR utilizando um higrómetro 
de medição bem calibrado numa divisão sem correntes de ar 15 cm acima do pavimento. Se a HR for 
demasiado baixa podem formar-se fissuras. 

 É altamente recomendado que o sistema de aquecimento radiante seja concebido especificamente para 
receber um pavimento de madeira. 

 É necessário utilizar um sensor de temperatura do pavimento, bem como um termóstato separado para a 
divisão individual. 

 O aquecimento radiante é calor seco. Para manter o pavimento de madeira nesta zona de conforto, poderá 
ser necessário utilizar um sistema de humidificação. 

 O revestimento dos tubos de água tem de ter uma espessura mínima de 30 mm para garantir uma boa 
distribuição do calor. 

 A temperatura de contacto máxima da argamassa de cimento é 28 ºC (82,4 ºF). 

 Aqueça a divisão a uma temperatura estável. 

 Siga o protocolo de aquecimento antes, durante e após a instalação. 

 Quando voltar a ligar o aquecimento debaixo do piso no inverno, faça-o gradualmente (aumente a 
temperatura aproximadamente 1 a 2 ºC (33,8 a 35,6 ºF) todos os dias). 

 Se a argamassa de cimento estiver desnivelada e/ou fraca, use um contrapiso de mosaico carvalho (tenha 
cuidado para não ultrapassar o valor de Rc máximo). 

 Lixe antecipadamente um pavimento de anidrite com K24 (lixa), remova o pó e aplique sempre um primário. 

 Se houver probabilidade de formação de humidade, ou da humidade residual ultrapassar 1,8% (para um 
pavimento de anidrite não mais de 0,3%) com um máximo de 3%, aplique 2 x PU280 perpendicularmente 
para atuar como um retardador de vapor. 

 Se não houver contrapiso em mosaico, o betão tem de ser de qualidade excelente. É essencial aplicar 20 kg 
de pressão por m² em cada placa, imediatamente após colá-la no local. 

 Utilize uma cola de dois componentes, como a Sikabond® ou equivalente. Aconselhe-se com o seu 
fornecedor. 

 Aplique a cola utilizando a espátula adequada recomendada pelo fabricante da cola. 
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 A colocação de tapetes causa frequentemente áreas descoloridas. Não coloque carpetes sem espaço por 
baixo. 

 As juntas de contração e as rachaduras são muitas vezes causadas por HR insuficiente e/ou uma 
temperatura do pavimento excessivamente elevada. 

 Para um sistema de aquecimento debaixo do piso é necessário instalar uma proteção contra condensação. 

 

 
Garantia  
Garantimos um produto estável e também damos garantia contra delaminação, deformação excessiva e 
fissuração. 
Também devem instalar-se sensores de calor. Sensor de calor Hakwood no projeto de pavimento. A Hakwood 
pode recusar reclamações se não se utilizar estes sensores, ou com base em registos dos relatórios/sensores. 
Deve fazer-se a instalação de acordo com as instruções acima.  
O sistema de aquecimento debaixo do piso tem de incluir proteção contra condensação. 
 
A fissuração que não ultrapasse a descrição da qualidade em mais de 10% não está coberta pela garantia. 
 
 


