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Instalar um pavimento 
de exterior de madeira

Preparação do terreno

Instalação com ripas

Acabamento

Cobrir as laterais com tábuas aparafusadas ou pregadas.

Para o tratamento da madeira, siga as recomendações
específicas para cada tipo de madeira.

 Base elevadora Base elevadora
-Para casos em que a superfície
seja irregular, é um elemento 
ajustável em altura que permita 
alinhar as ripas com rapidez.

40 cm

-Fixar ao chão as barras de madeira
tratada.

-A separação entre as barras será
de 40cm ou da largura da ripa.

-Convém colocá-las para marcar a
posição das barras antes de as
fixar.

-Fixar os estrados de madeira sobre
as travessas, separadas entre si
4mm para prevenir efeitos
de dilatação.

-Utilizar cunhas debaixo das barras,
para compensar um pavimento um
pouco irregular.

-Para medidas especiais consulte
um vendedor.

-Rematar cada uma pelas suas 
quatro esquinas com parafusos de
aço inoxidável.

· Sistemas de montagem: 

a) Ripas:

AparafusadosAparafusados

Sistema ClipSistema Clip

-Com parafusos de aço inoxidável

-Fixar o clip à travessa e aparafusar

· Sistemas de montagem: 

b) Ripas:

80 cm

50 cm

-Fixar ao chão as travessas de 
madeira tratada que suportam 
as réguas.

-Colocar as travessas a cada 40cm
ou 50cm, segundo o tamanho das
réguas.

-A montagem sobre as travessas
isolará o chão da humidade
permanente do terreno.

-Deixar 5mm entre cada régua para
assegurar a sua ventilação e o
movimento da madeira.

-Aparafusar ou fixar as réguas de
madeira às travessas segundo o
sistema de montagem. 

Gravilha

Lage

Argamassa

Pasta niveladora

Pavimento

Malha anti-erva

a) Em terreno de terra ou ervas: 

Realizar uma lage até 10cm de espessura, com uma
ligeira inclinação de 1-5% para facilitar a evacuação
de água.

Compactar a superfície e colocar malha anti-ervas.

b) Em chão de betão ou plano:
Deve estar nivelado, com uma ligeira inclinação (1-5%), para
garantir a evacuação da água.


