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Nossa promessa de eliminar qualquer 
impacto negativo que nossa empresa 
possa causar sobre o meio ambiente 

até o ano 2020..



Com mais de 17 milhões de metros 
quadrados instalados desde 2006, 
TacTiles é o sistema de instalação 
livre de cola, comprovado. Inspirado 
na habilidade da lagartixa de “grudar” 
nas superfícies, o sistema TacTiles cria 
uma instalação estável de carpetes 
modulares sem o uso de cola. É fácil 
de usar, gera menos desordem e 
brinda uma maior flexibilidade para sua 
instalação e reposição seletiva.  

Praticamente com zero emissão VOC e 
com um impacto ambiental 90% menor 
que os adesivos tradicionais para 
carpetes, TacTiles é ideal para suas 
iniciativas de sustentabilidade. 

Instalação Livre de Cola

Como a lagartixa, 
que utiliza a força 
intermolecular de 
mais de um milhão 
de minúsculos pêlos 
nos pés para aderir a 
superfícies em qualquer 
ângulo, o sistema 
TacTiles usa a força 
inerente ao sistema 
de base dos produtos 
Interface para criar um 
piso “flutuante” que 
é dimensionalmente 
estável.



Feitos Um para o Outro 

O sistema de instalação TacTiles utiliza 
quadrados adesivos de 3” chamados 
conectores. Existem dois tipos – um 
criado para que funcione com os 
nossos sistemas de base GlasBac® 
e GlasBacRE, e outro para que 
funcione com o nosso sistema de base 
Graphlar®1. Estes sistemas de bases 
flexíveis se aderem ao piso criando uma 
estabilidade dimensional sem cola. Os 
TacTiles simplesmente melhoram esta 
estabilidade ao conectar os módulos de 
carpete entre sí – de parede a parede 
ou como um tapete de área. Nada 
gruda no piso. 

E funcionam! Os conectores TacTiles 
têm sido utilizados para instalar 
exitosamente módulos de carpetes 
Interface em escritórios, centros 
comerciais, campus universitários, salas 
de aulas para educação primária, e 
mais. Os conectores TacTiles podem 
ser utilizados em quase qualquer lugar 
onde se possa instalar um carpete.

1. Interface tem a patente para uso dos TacTiles para 
instalar carpetes modulares. Somente os produtos 
Interface podem ser instalados com os conectores 

TacTiles.

“O sistema de instalação TacTiles tem 
sido de grande importância para nós. 
A estrutura do módulo de carpete e 
o sistema de base fazem com que os 
conectores TacTiles funcionem muito 
bem. Além de nos permitir acarpetar 
com facilidade as áreas que eram mais 
complicadas, também brindam mais 
flexibilidade que nunca.” — Stephanie 
Davies-Dickinson, Supervisora, 
Desenho de Interiores, Emory University.

Este teste demonstra a estabilidade dimensional dos sistemas de base da Interface.
Os módulos “aderem” no piso de modo que é quase impossível levantá-los puxando para cima.



Os Adesivos Aplicáveis são Passado

A sujeira e os odores, juntamente 
com os grandes recipientes e 
equipamentos adicionais associado 
com a aplicação de adesivos, somente 
atrasam o trabalho. Além disso, existe 
a necessidade de esperar que a cola 
descanse antes da instalação, para 
prevenir a adesão tipo cimento que 
retira a flexibilidade do carpete modular. 
Enquanto tudo isso acontece, ninguém 
pode trabalhar, jogar, fazer compras, 
etc. porque a presença das pessoas e 
os móveis atrapalham este processo.

“O departamento de manutenção utiliza 
somente TacTiles porque economiza 
horas de trabalho, e eles podem 
trabalhar enquanto as crianças estão 
nas salas de aulas. Não existem vapores 
nem odores, nem sujeira, e é super 
rápido e fácil”. — Marty Foutch, Diretor 
de Instalações,  Bixby Schools

Os conectores TacTiles vêm em pequenas caixas 
de papelão recicláveis que também servem como 
dispensadores.



Os TacTiles são o Presente Processo de Reposição Seletiva

Desenvolvemos o sistema TacTiles 
como uma alternativa mais rápida, 
limpa e amigável com o meio 
ambiente, em comparação aos 
adesivos tradicionais para carpetes. 
Estes quadrados finos de plástico são 
suficientemente fortes para unir uma 
sala cheia de módulos de carpete, e 
no entanto, podem ser removidos com 
facilidade para uma reposição seletiva. 

Fácil de usar
•  Somente retire, descole e volte 

a colar sobre a base – sem 
necessidade de equipamento 
especial.

•  O pessoal interno pode repor 
com rapidez os módulos sujos ou 
danificados.

•  A instalação pode ser feita em 
qualquer tipo de piso, incluindo piso 
técnico e elevados.

•  Sem componentes líquidos, o que 
significa que não perderá adesão ao 
se congelar ou derreter.

•  É possível remover seções inteiras 
do piso de uma só vez para 
renovações ou mudanças.

•  Os módulos de carpete podem ser 
empilhados sem deixar superfícies 
pegajosas.

“Tivemos a oportunidade de ampliar 
algumas lojas que tinham carpetes 
modulares Interface e foi realmente 
fácil. Já que estamos utilizando o 
sistema TacTiles, o carpete não está 
grudado no piso. Inclusive quando 
nossos corredores [de madera] foram 
trocados, simplesmente recolhemos 
o carpete e redirecionamos os 
corredores”. — Steve Kowal, Gerente 
de Construção e Propriedade, Hibbett 
Sports.

Mova facilmente módulos individuais (direita) 
ou até mesmo grandes seções (esquerda) de 
carpetes modulares Interface instalados com 
TacTiles, para substituições, reconfigurações ou 
remoção.



Mais por Menos

Utilize o sistema TacTiles para 
concluir projetos de instalação com 
maior rapidez, sem tantos problemas, 
custos ou impacto ambiental 
associados aos adesivos tradicionais 
aplicáveis. 

Economize tempo e dinheiro
•  Instalação rápida - sem sujeira e sem 

tempo para secagem. 
•  Instalação em espaços ocupados 

- sem cheiro ou colas pegajosas, e 
sem desperdiçar o seu tempo. 

•  Pague uma só vez pela preparação 
do piso - inclusive menos, em caso 
de futuras instalações.

•  Custos com transporte 
potencialmente menores – as caixas 
dos conectores TacTiles pesam 
muitíssimo menos que os galões de 
cola. 

Menor impacto ambiental 
•  Praticamente zero emissão VOC 

(compostos orgânicos voláteis)
•  Impacto ambiental 90% menor 

que os adesivos tradicionais para 
carpetes. 

•  Os conectores TacTiles são 
facilmente recicláveis junto com os 
módulos de carpetes Interface. 

•  Menos desperdício - sem baldes 
ou caixas de cola e materiais 
associados.

“A instalação com o sistema TacTiles 
é rápida porque é possível colocar 
o conector TacTiles enquanto 
se avança. Todo o processo de 
aplicação de adesivos, o qual requer 
tempo de espera para a secagem, 
soma mais tempo ao processo de 
instalação”. — John Weibe, Studio 
Floors

Os conectores 
TacTiles foram 
projetados 
exclusivamente 
para as instalações 
de módulos de 
carpetes Interface 
com os sistemas de 
base GlasBac® ou 
GlasBacRE.

Os conectores 
TacTiles foram 
projetados 
exclusivamente 
para as instalações 
de módulos de 
carpetes Interface 
com os sistemas de 
base Graphlar® ou 
Graphlex. (Graphlex 
disponível apenas na 
Europa.)


