INSTRUÇÕES PARA ASSENTAMENTO DE PORCELANATO


















Verifique todas as informações contidas na caixa. Confira se a quantidade de material adquirida é suficiente.
Recomenda-se a aquisição de 10% a mais do que a área a ser revestida.
Só inicie o assentamento se tiver total conhecimento deste, utilizando ferramentas adequadas.
Siga as orientações para assentamento de pisos das Normas NBR 13753, NBR 13754 e NBR 13755.
Faça o contrapiso perfeitamente nivelado e deixe a junta de dessolidarização (afastamento da parede) de 5 mm.
Em caso de áreas molhadas, como cozinha, banheiro e área de serviço, impermeabilize o contrapiso, objetivando evitar problemas
decorrentes de umidade.
Aguarde a cura total do contrapiso para dar início ao assentamento. Sendo que para cada 3 cm de contrapiso, é indicado 12 dias de cura.
Assente todas as peças usando a indicação de direção (seta no verso da peça).
Utilize argamassa colante do tipo ACIII para ambientes externo ou interno; chão ou parede. Verifique indicação do fabricante.
Recomenda-se junta mínima de 2 mm.
Cubra com argamassa no mínimo 80% do verso da peça (recomenda-se o uso de desempenadeira de 8 a 10 mm de profundidade).
Não caminhe sobre o piso recém colocado.
Retire a película protetora (plástico ou cera) somente após o término do rejuntamento, que deve ocorrer no mínimo 72 horas depois do
assentamento.
Para melhor acabamento, utilize rejunte específico para porcelanato e de cor similar ao produto escolhido. Para aplicação e limpeza do
rejunte siga as instruções do próprio fabricante, não fazendo uso de produtos ácidos.
Para facilitar a remoção da película protetora e sujeira pós-assentamento utilize saponáceo líquido e água com o auxílio de um pano
limpo ou esponja macia.
Para limpeza diária utilize detergentes neutros e água com auxílio de panos limpos e esponja macia. Nunca utilize ácidos sobre o
produto.
Observe atentamente os cuidados descritos para o assentamento e a utilização deste produto. Produto sujeito a riscos ou manchas
quando exposto a condições inadequadas de uso.

IMPORTANTE: Não aceitamos reclamações de defeitos visuais depois do material aplicado.
INSTRUÇÕES PARA ASSENTAMENTO DE PASTILHAS DE VIDRO
Antes de assentar o produto;









Certifique-se que o produto contido nas caixas confere com material adquirido verificando se as quantidades e especificações estão de
acordo com a nota fiscal. Em caso de alguma não conformidade contate a loja na qual o produto foi adquirido;
É importante a contratação de um profissional qualificado para o assentamento deste tipo de produto.
Caso seja necessário cortar a peça, utilize serra para mármores.
Definição e aplicação da Argamassa;
Limpe o local antes de iniciar o trabalho;
Recomenda-se que a parede seja perfeitamente plana e livre de umidade;
Utilize argamassa clara para produtos claros e argamassa escura para produtos escuros, para que não ocorra alteração na cor da
matéria-prima;
Para ambientes internos utilizar argamassa AC II e para ambientes externos utilizar argamassa ACIII;
Em churrasqueiras e lareiras recomenda-se argamassa do tipo AC III REFRATÁRIA.

Aplicação do Revestimento;




Se for aplicado em parede de alvenaria, a argamassa deve repousar de 5 a 10 minutos antes de assentar o produto;
Coloque a peça sobre a argamassa com o lado da tela para baixo, iniciando sempre de baixo para cima, possibilitando assim uma melhor
visualização da parede;
Utilize ferramentas limpas para não danificar o produto.

Com Junta: Para os revestimentos com juntas, deixe o espaçamento entre uma tela e outra igual à fuga que compõe o mosaico. Escolha a cor do
rejunte mais próxima à cor do material que compõe o produto ou conforme sua preferência. Recomenda-se o rejuntamento das peças 72 horas
após o assentamento. Na medida em que o rejunte for aplicado efetue a limpeza do mosaico. Após a secagem da argamassa a limpeza é
extremamente difícil e pode danificar o produto.
Cuidados após o Assentamento e Limpeza diária;
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Ao final do assentamento utilize água e sabão neutros com o auxílio de um pano úmido ou uma esponja macia. O mesmo procedimento
pode ser realizado para a limpeza diária. Importante – não utilizar palha de aço e produtos químicos como água sanitária, álcool,
solvente, removedor, amoníaco ou qualquer outro tipo de ácido.

INSTRUÇÕES PARA ASSENTAMENTO DE MOSAICO
Antes de Assentar o produto;












Certifique-se que o produto contido nas caixas confere com material adquirido verificando se as quantidades e especificações estão de
acordo com a nota fiscal. Em caso de alguma não conformidade contate a loja na qual o produto foi adquirido;
É importante a contratação de um profissional qualificado para o assentamento deste tipo de produto;
Caso seja necessário cortar a peça, utilize serra para mármores.
Aplicação da Argamassa;
Limpe o local antes de iniciar o trabalho;
Recomenda-se que a parede seja perfeitamente plana e livre de umidade;
Utilize argamassa clara para produtos claros e argamassa escura para produtos escuros, para que não ocorra alteração na cor da
matéria-prima;
Para ambientes internos utilizar argamassa AC II e para ambientes externos utilizar argamassa ACIII;
Em churrasqueiras e lareiras recomenda-se argamassa do tipo AC III REFRATÁRIA.
Aplicação do Revestimento;
Se for aplicado em parede de alvenaria, a argamassa deve repousar de 5 a 10 minutos antes de assentar o produto;
Coloque a peça sobre a argamassa com o lado da tela para baixo, iniciando sempre de baixo para cima, possibilitando assim uma melhor
visualização da parede;
Utilize ferramentas limpas para não danificar o produto.

Sem Junta: Para os revestimentos sem junta, encoste as peças o máximo possível uma nas outras para que emenda das peças não fique visível,
procurando encaixá-las de forma perfeita. Após o assentamento retire imediatamente o excesso da argamassa nas junções entre as peças. Após a
secagem da argamassa a limpeza é extremamente difícil e pode danificar o produto.
Com Junta: Para os revestimentos com juntas, deixe o espaçamento entre uma tela e outra igual à fuga que compõe o mosaico. Escolha a cor
do rejunte mais próxima à cor do material que compõe o produto ou conforme sua preferência. Recomenda-se o rejuntamento das peças 72
horas após o assentamento. Na medida em que o rejunte for aplicado efetue a limpeza do mosaico. Após a secagem da argamassa a limpeza é
extremamente difícil e pode danificar o produto.
Cuidados após o Assentamento e Limpeza diária;


Ao final do assentamento utilize água e sabão neutros com o auxílio de um pano úmido ou uma esponja macia. O mesmo procedimento
pode ser realizado para a limpeza diária. Importante – não utilizar palha de aço e produtos químicos como água sanitária, álcool,
solvente, removedor, amoníaco ou qualquer outro tipo de ácido.
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