Orientações Técnicas
Porcelanato Esmaltado Retificado - Grandes Formatos - Callas
Parede Área I nterna Parede Área Externa Parede Área de Ducha Piso Área I nterna Piso Área Externa Piso Área de Ducha
Sim
Sim
Sim
Sim
Não
Não

Produtos:_________________________________________________________________
Áreas recomendadas: Residencial - Comercial Leve (áreas internas)
Em primeiro lugar, a equipe de assentamento deve ser capacitada utilizando técnicas e ferramentas próprias para grandes formatos,
principalmente para os ‘’slim’’ com espessura abaixo de 8mm.

A movimentação das peças deve ser feita com kit de ventosas sempre Para os cortes retos, as peças devem ser totalmente posicionadas
em duas pessoas, pois qualquer torção deixa a peça tensionada sobre uma base firme e plana, de preferência utilizar mesa própria
podendo trincar quando cortar.
para esta finalidade. O corte deve ser feito utilizando a riscadeira
para grandes formatos. Evitar a utilização de ferramentas com corte
a disco.
Para cortes em L: 1- Marcar a parte a ser removida da peça. 2Fazer um furo de aproximadamente 15mm na vértice do ângulo
de 90 º utilizando uma serra copo diamantada e de preferência
com água. 3- Utilizar uma ferramenta serra mármore para execução do corte.

Para recorte interno na peça (encaixe de interrupor ou criação
de nichos): Desenhar o recorte desejado, perfurar as vértices dos
ângulos utilizando uma serra copo diamantada e de preferência
com água. Utilizar uma ferramenta serra mármore para execução do corte.

A argamassa colante utilizada para o assentamento deve ser de alta aderência (Ex: ACIII-E, Ultra ACIII e grandes formatos). Escolha a
opção que melhor se adapta de acordo com as especificações dadas pelo fabricante da argamassa. Atenção especial para os casos
de aplicação em locais como: churrasqueira, lareira, fachada, piso sobre piso e dry-wall;
As normas exigem que a argamassa seja aplicada no verso da peça e base de assentar com desempenadeira com dentes quadrados
(dupla colagem). O não cumprimento compromete a aderência das peças;
Não utilizar martelo de borracha ou outros utensílios inadequados. Impactos pontuais causam avarias e trincas nas peças;
A junta entre as peças para o porcelanato aplicado na parede é de 1mm (um milímetro) e o porcelanato aplicado no piso o espaçamento do rejunte é de 1,5mm a 2mm;
Utilizar niveladores para garantir o perfeito alinhamentos entre as peças e uma melhor qualidade no assentamento. Eles devem ser colocados a aproximadamente 25cm de distancia entre sí. Cuidar no uso do alicate para não exceder pressão excessiva, que pode resultar em
trincas na peça;
Os porcelanatos esmaltado polidos possuem aplicado na sua superficie cera protetiva e película de proteção, deixando a peça com
aspecto fosco e engordurado. Retirar a película de proteção após realizada todos os trabalhos e conclusão da obra. A limpeza da cera
protetiva deve ser feita com o lado amarelo da esponja, pois o verde danifica o produto, e pó de rejunte OU com produto especifico
(removedor de ceras super concentrado);
A limpeza do revestimento após o rejuntamento deve ser realizada antes de secar o material de rejunte, utilizando uma esponja macia
sempre bebida em água limpa;
Para limpeza de manutenção diária recomenda-se o uso de sabão neutro e detergente neutro diluídos em água e aplicados com pano
umedecidos nessa solução. Enxágue bem somente com água limpa e seque com pano limpo. A água morna ou quente facilita a limpeza.

NÃO UTILIZAR
Agentes de limpeza que contenham ácido fluorídrico;
Produtos abrasivos ou com ph ácido ou alcalino;
Lado verde de esponja em produtos polidos.
Não utilize metais ou canetas para marcação das peças pois poderão mancha-las. Neste caso, recomenda-se o uso de lápis.
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