Orientações de Assentamento
CERÂMICA RETIFICADA
• Ao receber o revestimento cerâmico retificado, confira se é o produto que você escolheu e confira se a quantidade (m²) que
você comprou está de acordo com a metragem recebida.
• O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva.
• Verifique se todas as descrições do produto estão iguais em todas as embalagens: referencia / código, tamanho, lote.
• Armazene as cerâmicas em locais secos, protegidos do sol, da chuva e da umidade, sempre na posição horizontal.
• Planeje a colocação dos revestimentos, espalhando as peças sobre o contrapiso, procurando definir os recortes nos locais mais
escondidos (atrás da porta, sob um móvel fixo). Simule a situação no contrapiso “desenhando” a parede sobre ele (inclua louças,
peças especiais etc.).
• A superfície de instalação deverá estar limpa e nivelada, totalmente livre de umidade, trincas, tintas, óleos, graxas, etc. ...
• Antes da instalação retire o pó branco da parte de trás dos revestimentos pincelando com uma broxa molhada.
• Instale uma boa iluminação no local para uma melhor visão do serviço (alinhamento, nivelamento etc...).
• Na hora de assentar, contrate um profissional qualificado.
• Utilize argamassa/rejunte específico de acordo com o produto adquirido.
• Os revestimentos cerâmicos retificados permitem o assentamento com junta mínima de 2mm.
• Aplique argamassa em ângulo de 60°, em quantidade suficiente para assentar apenas de 3 a 4 placas do produto por vez.
Pressione a placa com a ajuda da espátula de madeira ou borracha.
• Para o assentamento utilize um martelo de borracha.
• Se necessário remova o excesso de argamassa entre as peças, usando uma escova de cerdas macias. A limpeza do rejuntamento
e possíveis respingos provenientes da argamassa devem ser retirados antes de endurecer, para evitar que os resíduos
prejudiquem os revestimentos.
• Após a secagem da argamassa (tempo determinado pelo fabricante), limpe as peças com pano úmido e detergente neutro, se
necessário. No caso de restarem resíduos de argamassa de rejuntamento é possível utilizar vinagre na limpeza.
Obs. Consulte também o quadro de aplicações.

