INSTRUÇÕES GERAIS PARA ASSENTAMENTO:

1) CONTRAPISO:
• O contrapiso deve ter sido executado a pelo menos 15 dias anteriores ao assentamento e tratado com
produtos impermeabilizantes (tipo vedacit) para evitar e surgimento de eflorescências (manchas
esbranquiçadas na superfície do piso).
• Os níveis, caimentos já devem estar no contrapiso.
• O contrapiso deve estar limpo, livre de poeira, graxas, cal ou qualquer material solto sobre a superfície.

2) CERÂMICAS:
• Antes de assentar verifique a tonalidade e misture as peças de várias caixas, ambientes com aspecto
envelhecido e várias tonalidades é a proposta do revestimento.
• As medidas: 24x36, 24x24, 11,5x36, 11,5x24, 11,5x11,5, 5,2x36, 5,2x24 5,2x11,5 e 5,2x5,2 são apenas
para referência, por ser um revestimento rústico, é característica da linha uma pequena variação de
tamanho e tonalidade, não comprometendo a metragem solicitada. Em ambientes grandes poderá ser
necessária a utilização de um ou mais lotes devendo ser considerados quando da paginação.
• Aconselha-se acrescentar no pedido 10% da quantidade para cortes e reserva.
• A utilização de cores diferentes em um só ambiente é permitida, porém deve-se destacar no pedido uma
observação onde informa: “O material será utilizado em conjunto”.
• Medir os ambientes e contar as caixas antes do inicio dos trabalhos para que não haja interrupção do
mesmo.

3) ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA CIMENTICOLA:
• Para maior beleza, recomendamos uma junta de 6 a 8 mm (a instalação sem junta poderá provocar
deslocamento do revestimento).
• Antes de assentar, estudar cuidadosamente os limites do ambiente e a melhor disposição mesmo com
paginação em mãos, pois o ambiente pode ter sido alterado prejudicando a paginação.
• Umedecer o piso antes do assentamento.
• Espalhar a argamassa com desempenadeira de aço dentada em espessura de 6 mm de cordão e
preencher antes todo o ortadoz (parte de traz da cerâmica) com argamassa.
• Deixar juntas de 10 mm entre as peças e obstáculos (pilares, paredes, rodapés, etc.) a diferença de
bitola das peças é intencional.

• Limpar sempre a cerâmica após o assentamento removendo resíduos de argamassa sobre a cerâmica
durante o assentamento.

4) REJUNTAMENTO:
• Aguardar 48 horas após o assentamento para rejuntar.
• Utilizar rejunte flexível lavável.
• Umedecer o piso antes do rejuntamento.
• Aplicar o rejunte em planos de no máximo 2m (quadrados) e limpar em seguida com esponja e água
limpa até certificar-se que não há resíduos na superfície da cerâmica.
•

ATENÇÃO: rejuntes coloridos são pigmentados e podem manchar a cerâmica, portanto seguir
rigorosamente as instruções do fabricante do rejunte.

5) LIMPEZA:
• No dia seguinte ao rejuntamento limpar vestígios de rejunte com um produto de limpeza ácido atenuado,
por ex.: Remofácil da Manchester ou equivalente.
• Enxaguar com água até certificar-se de que não há mais nenhum resíduo de rejunte.

6) IMPERMEABILIZAÇÃO :
• Consultar empresa especializada em impermeabilização, onde o mesmo indicará o impermeabilizante
próprio para cada região.
• Antes da cerâmica ser impermeabilizada, deve-se verificar se está completamente limpa, sem apresentar
resíduos de cimento.
• Esperar secar bem o piso para que este possa ser impermeabilizado.
• Para verificar se o piso está completamente seco, após 72 horas da lavagem do piso (quando a lavagem
for necessária) ou do rejuntamento, colocar sobre o piso um saco plástico, que cubra pelo menos um
metro quadrado e esperar 24 horas, após isto verificar se o saco está úmido, caso esteja, esperar o piso
secar para impermeabilizar.
• ATENÇÃO: Não recomendamos máquinas a vapor quente para a limpeza deste material.
O cumprimento destas instruções contribui para sua satisfação.

