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MANUAL

DE INSTALAÇÃO
PRÉMOLDADOS
possuem
espessura
de até 4,5 cm

ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO
Para Pré-moldados aplicados
sobre o contra piso (4,5 cm
ou menor) não é obrigatório a
aplicação do rejunte, salvo por
motivos estéticos ou específicos.
As placas pré-moldadas são
elaboradas em processo
artesanal. Podem apresentar
espessuras e bitolas com
diferentes dimensões
que podem ser corrigidas
compensando-as com uma
espessura maior de argamassa
(mínimo de 2cm) e com um
distanciamento mínimo de 5mm
entre elas.
O fator determinante de
resistência ao peso exercido
sobre as peças é de
responsabilidade do próprio
contra piso. A resistência mínima
de nossos produtos é de 350kg/
cm2, exceto para piso drenante.
Em nenhum caso deve-se
rejuntar pisos intertravados de 2
ou 6cm, por terem uma distância
inferior de 2mm entre eles,
implicando em uma dificílima
aplicação e limpeza posterior.
Nos produtos de acabamento
fulgê, deve-se proteger as
laterais com fita adesiva,
evitando, assim, a impregnação
de argamassa em sua superfície,
retirando-a instantes após a
aplicação

Os cortes devem ser feitos
com máquina de corte tipo
Makita, com o uso de um disco
diamantado.
Observação:
Durante ou após o término
da instalação, caso o local de
instalação encontrar-se em
obras, como por exemplo,
execução de paisagismo,
recomenda-se cobrir a área do
piso com uma lona, a fim de evitar
sujeiras de difícil remoção.
No caso de pisos muito claros ou
locais sujeitos à sujeira intensa
e constante, recomenda-se a
impermeabilização da superfície,
que deve ser feita após a
limpeza e secagem absoluta
do piso, utilizando um produto
Hidrofulgante à base de água,
cuja característica é de não
formar película em sua superfície
sem alterar a característica
original do produto. Outra opção
é o uso do impermeabilizante,
cuja base é de poliuretano que
impermeabiliza 100% a superfície
do piso, dando a aparência de
um piso molhado, aumentando
consideravelmente a resistência
à sujeira.

