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COMPLEMENTOS
Em DecorDreams pensamos em tudo e tambem dispomos do
primario necessària para proteger as superficies em que se instala o
nosso producto, melhorando a aderencia/pegamento e a resistencia
dos revestimentos ao se instalados, garantizando assim a totalidade
da garantia estabelecida.
Para paredes muito porosas ou com irregularidades, pouca firmeza,
rachaduras, irregularidades nos azulejos, use nosso adesivo especial
DecorDreams para obter uma aderência adequada para essas
superfícies e obter 5 anos de garantia extra.

Primario

850 ml (10 m2).

Aprezentamos os elementos que ajudaram a conseguir um acabado
perfeito nas paredes. Toda a gama cerâmica e madeira conta com
perfies de aluminio cordinados, facilitando assim a tarea de procurar
um acessorio que se ajuste a cor elegido.
São 100% resistentes a humidade, podendo montar-las nas zonas
expostas a esta. Na nossa colecção enconta 2 perfies de canto /
esquina e de fin de placa, ideais por a variedade funcional.
Poderá combinar com qualquer dos nossos revestimentos para dar
um toque especial e diferente a parede, facilitar a limpeza das juntas
entre placas, separar diferentes materiais ou cores, procteger as
esquinas ou simplesmente para rematar o canto dos revestimentos.

Adesivo opcional

Contêiner 290 ml. (4 m2).
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Perfil de angulo em alumínio
Perfil de canto ou de angulo com as seguintes medidas
15 x 15 mm x 2,7 m.

15mm.
2,7 m.

100% Resistência à água.
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15mm.

Cores disponiveis

Travertino

Roma

Venice

Moonlight

Luxor Light

Luxor Medium

Luxor Dark

Aluminio

White Antique

Grey Antique

Old Racine
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Perfil de acabamento em alumínio
Perfil final de placa com a medida de
6 x 20 mm x 2 m.

6 mm.

2 m.

100% Resistência à água.
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20 mm.

Cores disponiveis

Travertino

Roma

Venice

Moonlight

Luxor Light

Luxor Medium

Luxor Dark

Aluminio

White Antique

Grey Antique

Old Racine
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NOVO SISTEMA
DE FIXAÇÃO 2.0
Quando a superfície a ser revestida possui características que dificultam a aderência das placas (irregularidades, baixa firmeza, rachaduras,
porosidade ou irregularidade nas placas), opcionalmente, o adesivo
de montagem pode ser adicionado nos orifícios indicados para uma
aderência adequada.
Será necessário para desnível de mais de 1 mm entre as placas.
Com a aplicação do adesivo de parede DecorDreams, você pode regular
a quantidade de adesivo que você precisa em cada caso para compensar
irregularidades e / ou rachaduras.

5

Parede de azulejos com desnível

ANOS DE GARANTIA ADICIONAL

Parede de madeira Tongued
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Parede de tijolo

Parede com rachaduras

Parede de cimento

Parede com gotelé ou estuque
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INSTALAÇÃO
DecorDreams è a solução defenitiva para os projectos de decoração
mais exigentes. As placas Vinilicas de parede DecorDreams são aptas
para ser instaladas em cozinhas, casas de banho, garagens quartos,
em geral, a qualquer espaço de uma casa, escritório ou espaço comercial.
O sistema de fixação exclusivo permite sua instalação em superfícies
goste: madeira, gesso, pladur, pedra, cerâmico, etc.

Uso não Recomendado
Não se recomenda a sua aplicação nos seguites casos:
Paredes que apresentem humidade continúa e que não tenha sido
tratadas com uma capa de primario DecorDreams para resolver o
problema.
Paredes com gesso ou pintura débil que apresente 				
desprendimentos ou zonas de poca aderencia.
Zonas expostas permanentemente ao vapor, como Saunas, salas
de maquinas, etc.....
Exteriores ou zonas expostas aos agentes atmosfericos como a 		
chuva, néve, frio extremo (-5º) ou de calor extremo superior
a (30º).
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Áreas sujeitas a mudanças repentinas de temperatura.
Superficies plásticas compostas de PVC, Acrilicas, Plurioritanio
ou derivados de plástico.

Preparação da superficie
A superficie deve estar limpa, livre de gorduras, pó, ou outras
substancias que possam desprender-se uma vez instaladas as placas.
É necessário eliminar os restos de antigos revestimentos como o
papél pintado, pinturas de má agarre, vernizes, etc... Reparar se
necessário os espaços produzidos depois de limpar a superficie com o
fim de evitar desniveis que possam alterar a planitude a cobrir.
Seu exclusivo sistema de fixação permite a sua instalação em
azulejos de todo o tipo (cerâmicos, procelânicos, etc..).
È obrigatòrio aplicar uma capa de primario para que a garantia seja
válida em superficies como:
-

Madeira.
Paredes de Pladur.
Superficies de gesso.
Bases de cimento ou derivados.
Outras superficies.

Instruções de montagem

Instrucciones de montaje

DecorDreams é um revestimento de fácil instalação comparado
com outros revestimentos. Seguindo correctamente as seguintes
instruções, consegues-se resultados incriveis em apenas uns minutos.
É necessário para a sua aplicação um nivel, uma fita métrica, um lapís
e um X-Acto ou tesoura (ferramentas não incluidas).

DecorDreams es un revestimiento de sencilla instalación en comparación con otros tipos de revestimientos. Siguiendo correctamente
nuestras instrucciones de instalación, logrará resultados increíbles en
tan solo unos minutos.

Antes de começar
Se necessário os interruptores e outros complementos electricos
devem ser desmontados e voltar a montar posteriormente á
montagem das placas. As canalização e outros obstaculos são
fácilmente contornados realizando uma prévia mediição efectuando
os cortes na placa antes da sua montagem.
Máis instruções de instalação e garantias em:
www.mydecordreams.com

Instalaçõa em casas de banho
Para instalações na zona de banho é necessario aplicar um cordão
de cilicone transparente e anti-humidade durante o processo de
montagem para que as placas fiquen completamente isoladas entre si
e que a água não se possa infiltrar por a parede.
Máis instruções de instalação e garantias em:
www.mydecordreams.com

Se você pretende realizar a instalação em paredes ásperas, muito
porosas ou tiver dúvidas sobre o resultado por qualquer outro motivo,
recomendamos instalar três telhas e deixar secar 24 horas. Para
verificar a viabilidade da instalação.
Durante el proceso de la instalación se suele perder un 10% de
material por las mermas de los cortes, por lo que es necesario que
calcule correctamente las cajas necesarias para su instalación.
En nuestra web podrá encontrar el apartado ¿Cuantas cajas necesito?
donde le ayudaremos a comprar solo aquellas cajas necesarias paras
sus paredes www.decordreams.es/cuantas-cajas-necesito/.
Recuerde que solo necesitará una regla de nivel, metro, lápiz, cuter.

Opciones de Instalación:
Pueden llevarse a cabo diferentes opciones de instalación, tanto desde
abajo (como se indica en el video ) como desde el centro de la pared o
incluso desde la parte superior.
La temperatura en la sala donde serán instaladas las lamas Decor
Dreams deberá ser de entre 10º y 28º.
Si la instalación se efectuara en salas con otras temperaturas, el
producto puede dilatarse o contraerse, dando lugar a eventuales
juntas abiertas o losetas deformadas.
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1

Eliminar da parede restos de sugidade,
pregos, etc...

5

Retira el papel de la base y ya esta la pieza
disponible para ser adherida.

2

Mide con precisión la pared y trace con
un nivel una línea horizontal en todas las
paredes de la estancia marcando el centro
de la pared.

6

Coloca cuidadosamente la lama, justo
en el cuadrante de 90° que has marcado
en el centro de la pared, presionando
suavemente los bordes para asegurarte
que es la posición adecuada.

3

Realiza la misma operación trazando una
línea vertical en cada una de las paredes de
la estancia, obteniendo así una cruz en cada
una de las paredes. El inicio de la instalación
en cada una de las paredes deberá realizarse
desde el centro de cada una de las cruces.

4

Recorta con una tijera o cúter
la lámina autoadhesiva.
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Si no hubiera quedado en el lugar
deseado, retira con ayuda de una
espátula para sacar la placa y comenzar
de nuevo su correcta posición. Una vez
en el lugar definitivo, apretar firmemente
por toda la zona de la placa.

7

Colocar uma placa adjacente com
o mesmo processo.

8

Para colocar uma placa inferior, medir o
centro da placa e realizar uma pequena
marca com um lápiz. Colocar esta placa
sobre a parede coincidindo a marca de lapiz
com a intercepção das placa s superiores.

12

Fragmentar a placa precionando desde
o centro até aos lados, acabar o corte da
espessura com o X-Acto. Colocar o
desejado na parede.

9

Coloca el resto de lamas sobre la pared
siguiendo el patrón explicado.

13

Para colocar los fragmentos de la parte
superior e inferior de la pared, mide con
una regla una por una las dimensiones
de las lamas a cortar, y corta siguiendo el
procedimiento expuesto en los apartados
anteriores.

10

Ao chegar a parte final da parede, medir
com uma régua a distancia da ultima
placa a parede e marcar a placa que
se vai a cortar.

14

Desmonte, si fuera necesario, llaves de luz,
complementos, etc, y vuelva a colocarlos
una vez instalado el revestimiento.

11

Para cortar la lama, marca con un lápiz
la línea de corte. Coloca sobre la línea
una escuadra o regla metálica y pasa
suavemente el cutter sobre la marca una
sola vez.

15

Las tuberías y otros obstáculos son
fácilmente salvables realizando una previa
medición y efectuando los encajes en la
lama antes de su instalación.
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16

Consigue un acabado perfecto con
nuestros perfiles especiales para final
de placa y rincones y esquinas.

17

Una vez realizada la instalación podrás
taladrar con una broca para pared sin
ningún problema para colgar todos los
complementos deseados.

Instalacion en zonas de ducha
Cuando quieras instalar nuestro producto en zonas de ducha, deberás
proceder de la siguiente manera:
En este caso debemos empezar desde la parte de debajo de la pared,
confirmando que este bien nivelada la zona y una vez pegada la
primera placa, poner un pequeño cordón de silicona transparente
y anti-moho en todo el perímetro de la primera placa, antes de la
instalación de la segunda y retirar el sobrante de silicona con el dedo
mojado en agua y jabón o con un trapo con esa mezcla de agua y
jabón.
Deberás repetir ese proceso en todas las placas (solo en la zona donde
el agua pueda caer por las losetas) para evitar que el agua pueda
llegar a filtrarse entre las lamas.
Si utilizar perfiles de aluminio DecorDreams en cualquier posición,
asegúrate posteriormente de volver a sellar con el mismo producto,
los posible lugares de filtrado de agua.
Podrás ver el proceso en el video de instalación Zonas de ducha
www.decordreams.es/videos/
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FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES:
PARA INSTALAÇÃO NAS COZINHAS
As placas podem ser colocadas diretamente
em placas cerâmicas existentes?
Sim, um dos benefícios da DecorDreams é a sua capacidade de ser
instalado em qualquer superfície.
O seu sistema de fixação auto-adesivo permite que ele seja instalado
instantaneamente em quase qualquer superfície. No caso de uma
instalação direta em placas cerâmicas, é suficiente cuidar para garantir
que as placas sejam limpas removendo qualquer graxa ou resíduos de
tinta...

Existem resíduos na remoção das placas?
Nosso sistema de fixação autoadesivo foi desenvolvido para permitir
que as placas que tenham sido colocadas em azulejos de cerâmica,
porcelana ou mármore sejam removidas sem deixar resíduos. Assim,
permitindo corrigir no tempo um pequeno erro de colocação, ou para
restaurar uma unidade de aluguel em seu estado inicial.
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Como podemos limpá-los?
As placas de parede LMT DecorDreams são facilmente laváveis.
Recomenda-se a utilização de uma solução neutra de sabão ou sabão que
não contenha substâncias abrasivas, como amônia, alvejantes, etc.

Eles são resistentes ao fogo?
As placas de parede LMT DecorDreams têm uma classificação de fogo
CS2 d0. Esta classificação indica o desempenho da resistência ao fogo
de acordo com os critérios do Padrão Europeu de Construção EN13823:
2012. A classificação CS2 d0 é muitas vezes o limite mínimo necessário
para ser instalado em instalações abertas ao público, no entanto, é altamente recomendável solicitar ao seu arquiteto ou engenheiro de projeto
a classificação necessária para cada instalação.

FAQ- PERGUNTAS FREQUENTES:
INSTALAÇÃO DO BANHEIRO
As placas podem ser instaladas
em uma casa de banho?

As placas podem ser colocadas diretamente
em placas cerâmicas existentes?

Sim, DecorDreams é 100% resistente à água e, portanto, perfeitamente
adequado para ambientes úmidos
Para obter uma instalação perfeitamente impermeável, é recomendável, durante a fase de instalação, aplicar uma perna de silicone transparente fina no perímetro de cada laje antes de ser colocada. (convidamos
você a assistir o vídeo de instalação).

Sim, um dos benefícios da DecorDreams é a sua capacidade de ser instalado em qualquer superfície.
O seu sistema de fixação auto-adesivo permite que ele seja instalado
instantaneamente em quase qualquer superfície. No caso de uma instalação direta em placas cerâmicas, basta cuidar para garantir que as
placas sejam limpas, eliminando a restante gordura ou tinta.

O que devo fazer para a sua instalação?

Existem resíduos na remoção das placas?

Nosso sistema de colagem autoadesiva é desenvolvido de modo que em
cerâmica, porcelana ou mármore, o produto pode ser reposicionado se
não for correto, mas também pode ser removido da parede, deixando-o
completamente limpo de detritos. como foi antes da sua instalação.

Nosso sistema de fixação autoadesivo foi desenvolvido para permitir a remoção de placas que foram colocadas sobre placas de cerâmica, porcelana
ou mármore sem deixar nenhum resíduo. Assim, permitindo corrigir no
tempo um pequeno erro de colocação, ou para restaurar uma unidade de
aluguel em seu estado inicial.
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FAQ- PERGUNTAS FREQUENTES:
LOCAL COMERCIAL
Eles são resistentes ao fogo?

Existem resíduos na remoção das placas?

As placas de parede LMT DecorDreams têm uma classificação de fogo
CS2 d0.
Esta classificação indica o desempenho da resistência ao fogo de acordo
com os critérios do Padrão Europeu de Construção EN13823: 2012. A
classificação CS2 d0 é muitas vezes o limite mínimo necessário para
ser instalado em instalações abertas ao público, no entanto, é altamente recomendável solicitar ao seu arquiteto ou engenheiro de projeto a
classificação necessária para cada instalação.

Nosso sistema de fixação autoadesivo foi desenvolvido para permitir
a remoção de placas que foram colocadas sobre placas de cerâmica,
porcelana ou mármore sem deixar nenhum resíduo. Assim, permitindo corrigir no tempo um pequeno erro de colocação, ou para restaurar
uma unidade de aluguel em seu estado inicial.

Como podemos limpá-los?
As placas de parede LMT DecorDreams são facilmente laváveis. Recomenda-se a utilização de uma solução neutra de sabão ou sabão que
não contenha substâncias abrasivas, como amônia, alvejantes, etc.
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Devo proteger-lo dos raios do sol?
E melhor que, a instalação está exposta à luz solar através das janelas,
o efeito da lupa pode ocorrer, portero, gerar altas temperaturas que
podem levar tem decolagens de produtos, então você deve usar algum
tipo de proteção para evitar este tipo de Os efeitos negativos sobre o seu
produto.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES
EM OTRAS ESTANCIAS
As placas podem ser instaladas em gesso,
cimento, madeira ou em uma parede em
gesso?
Antes de colocar suas placas de parede LMT DecorDreams em uma
parede de gesso ou parede em gesso, é importante seguir estas dicas:
Certifique-se de que a parede está limpa, sem qualquer vestígio de graxa ou umidade, o que pode prejudicar a adesão.
Recomenda-se não colocar as placas em uma parede que tenha uma
diferença de altura superior a 5 mm por metro linear.
A aplicação de uma base PRIMARIO DecorDreams é OBRIGATÓRIA
antes da colocação em paredes em gesso, gesso, cimento, madeira ou
qualquer superfície porosa, para validar a GARANTIA DE INSTALAÇÃO.
No caso de uma colocação em estuque grosseiro, recomenda-se a areia
da parede de antemão para que o alívio não exceda 2 mm.
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Podemos mudar uma laje em caso de desgaste
ou imperfeição?
Sim, as placas DecorDreams podem ser facilmente alteradas, o tempo
estimado para uma laje é de 10 min. Para esta operação simplesmente
deslize uma espátula pelos chanfros da sala para ser substituída e separe-a lentamente da parede. Verifique se não há mais espuma adesiva na
parede antes de instalar a nova laje.

Posso fazer a instalação, ou preciso de um
profissional?
Os revestimentos de parede DecorDreams são muito fáceis de usar,
você só precisa de algumas ferramentas básicas. Leia atentamente as
instruções de instalação. Você também pode assistir o vídeo de instalação.

FAQ - PREGUNTAS FRECUENTES
EM OTRAS ESTANCIAS
As placas possuem propriedades térmicas
e acústicas?

As placas podem ser instaladas perto de uma
fonte de calor?

Uma vez estabelecido, você certamente notará uma melhora térmica.
Ao contrário de uma parede de placas de cerâmica (Cold Tact), os azulejos DecorDreams oferecem uma sensação agradável e suave. A outra
vantagem que você poderá observar é a acústica, de fato, as placas têm
um efeito de absorção de som de 10 db.

Quando instalado perto de uma fonte de calor, como fogões, fogões,
etc., é recomendado evitar a exposição direta por meio de uma
placa de vidro refractário ou de um elemento de separação . O calor
não Afectarà a superfície do produto, no entanto, a chama poderia
enegrecer a área exposta, mas em nenhum caso a laje permitirá a
propagação deste último.
Produto perfeitamente compatível com fogões de cerâmica ou indução.

Eles são resistentes ao fogo?
As placas de parede LMT DecorDreams têm uma classificação de fogo
CS2 d0.
Esta classificação indica o desempenho da resistência ao fogo de acordo
com os critérios do Padrão Europeu de Construção EN13823: 2012. A
classificação CS2 d0 é muitas vezes o limite mínimo necessário para
ser instalado em instalações abertas ao público, no entanto, é altamente
recomendável solicitar ao seu arquiteto ou engenheiro de projeto a
classificação necessária para cada instalação.
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CONDICIONES DE GARANTÍA
Estimado cliente, muchas gracias por haber adquirido un revestimiento
vinílico DecorDreams. Esperamos que nuestro producto le proporcione un
excelente resultado durante mucho tiempo. En el siguiente documento va a
encontrar descritas las condiciones de garantía que usted dispone al haber

Inalterable a la luz solar
El revestimiento de paredes DecorDreams resiste los rayos de luz solar y artificial manteniendo su aspecto inicial a lo largo de los años sin variación alguna.

adquirido un revestimiento de nuestra marca. Estas condiciones reúnen todos
los derechos que usted tiene de acuerdo con lo dispuesto en la ley 23/2003
del 10 de julio de Garantías en la Venta de Bienes de Consumo, así como la

Resistencia a las manchas

garantía y los derechos adicionales que la marca DecorDreams le ofrece. Lea

El revestimiento de paredes DecorDreams resiste las manchas de productos

con atención el documento Guía de Instalación donde encontrará con detalle

habituales en los hogares como aceite, vino, chocolate…

todas las cuestiones relacionadas con los parámetros y normas de instalación

Si va a colocar las placas en zonas donde sean sometidas al contacto con

de su revestimiento DecorDreams según las actuales normativas europeas.

productos químicos abrasivos, consulte a su distribuidor sobre el uso en este
tipo de instalaciones.

¿Cuál es la cobertura de esta garantía?
Esta garantía cubre los defectos en los materiales relacionados con manchas,
decoloración, resistencia al desgaste y a la humedad local. El cliente debe abstenerse de instalar lamas visiblemente defectuosas. El cliente deberá informar
de tales defectos visibles en el plazo de 8 días a partir del día de la compra.
No se aceptarán quejas tras dicho período. La garantía no se aplicará a productos que no se hayan instalado atendiendo las instrucciones de instalación
explicadas en el apartado de Guía de Instalación.
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Garantía total contra la humedad
El revestimiento de paredes DecorDreams resiste la humedad provocada por
las condiciones normales de uso. Es apto para baños, cocinas y zonas con un
alto potencial de humedad. Su estructura permanecerá inalterable. En zonas
con alto índice de humedad se recomienda sellar los rincones de paredes y
suelo con un sellador acético neutro con el fin de evitar filtraciones a las paredes colindantes.

IMPORTANTE: Este producto no ofrece una función de estanqueidad. Antes
de su instalación revise bien desperfectos o grietas en la zona donde va a ser
colocado y aplique, si es necesario, una imprimación selladora especial para
humedades en caso de que la zona requiera estanqueidad.

¿Qué no está cubierto por la garantía?
Esta garantía no cubre los daños al producto en las siguientes situaciones:
Error de instalación o una instalación que no se efectúe de acuerdo con lo
estipulado en la Guía de Instalación, accidente, mal uso o abuso del producto, como por ejemplo rayas, golpes, cortes o daños provocados por agentes

Periodo de cobertura

abrasivos, ya sean originados por el contratante, una compañía de servicios

Esta garantía se entrega por todo el período de vida útil del producto. La ga-

agua que hubiera penetrado entre la base y las placas de pared DecorDreams.

rantía es para el consumidor final original y no es transferible. Para ejercer
el derecho a la garantía se tendrá en cuenta que el producto está sometido a
una depreciación anual motivada por su uso y desgaste, en base a los siguientes porcentajes calculados a partir de la fecha de compra: 1/8 anual en usos
comerciales – 1/25 anual en usos domésticos.

o un consumidor, mantenimiento inadecuado de las placas, agua estancada o

Se recomienda el uso de márgenes de dilatación para paredes con dimensiones
superiores a 5 m de largo x 3 m de altura. En estos casos, bastará con dejar
un espacio de 3 mm a 5 mm entre una columna de losetas para poder continuar con la instalación. Puede usarse una masilla para juntas elástica para
rellenar el margen de dilatación. La garantía no cubre defectos que no estén
claramente visibles, como por ejemplo desgaste de la superficie, manchas o

Validación de la garantía
Conserve su factura de compra durante todo el período de cobertura de la
garantía. La factura debe estar debidamente cumplimentada con los datos
completos del comprador y vendedor y el sello del establecimiento. Si tuviera

descoloramiento inferior a 1 cm2. Si se tratara del desprendimiento parcial
de una placa, la garantía solamente será aplicable si la placa se desprendiera
completamente y no fuese posible su pegado posterior mediante la cola adhesiva DecorDreams.

que efectuar alguna reclamación, deberá hacerlo a través de la tienda donde

El fabricante no es responsable por los costes de trabajo, de instalación o costes

adquirió el producto.

similares relacionados con el cambio o reparación de placas. Por consiguiente,
los costes especiales no están cubiertos por la presente garantía. El fabricante
excluye específicamente de la garantía cualquier daño anteriormente citado y
su respectivo pago. Dichos daños incluyen cualquier pérdida y sus respectivos
costes.
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RECOMENDACIONES
PARA SU MANTENIMIENTO
A fin de proteger su revestimiento para paredes DecorDreams,
recomendamos lo siguiente:
Consulte siempre a su distribuidor si va a colocar el producto
en lugares que no aparecen como recomendados.
Evite someter el revestimiento a temperaturas extremas
y a la acción continua de los rayos del sol.
No coloque el producto en lugares abiertos donde el sol o la lluvia
puedan alcanzarlo directamente.
Mantenga una humedad relativa interior entre el 40% y el 60%
todo el año para impedir que el revestimiento se someta a cambios
bruscos de temperatura y humedad.
Mantenga una temperatura en el lugar de la instalación de entre
16º y 22º con el fin de evitar movimientos de dilatación o
contracción en las placas.
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La superficie del revestimiento DecorDreams que es esencialmente
resistente y duradero, no requiere tratamientos adicionales.
No necesita pulirse, barnizarse, abrillantarse o encerarse dado 		
que conserva sin ningún tratamiento adicional sus propiedades 		
intrínsecas y esenciales.
No use productos abrasivos o que contengan compuestos como 		
amoniaco, disolvente u otros agentes agresivos. El uso de otros
limpiadores puede alterar las propiedades del producto como el
brillo o el color. En caso de usar otro limpiador, realice una prueba
preventiva en algún lugar de la pared poco visible.
DecorDreams se reserva el derecho de no aceptar la presente carta de
garantía propuesta si se considera que no se han seguido algunas de
las normas expuestas en el presente documento así como rectificar,
anular o añadir cualquier anexo de la presente garantía sin previo
aviso.
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