ASSENTAMENTO E MANUTENÇÃO
ANTES DE INICIAR O ASSENTAMENTO...
1 - O MATERIAL
• Confirmar se existe material suficiente para realizar toda a obra.
• Verificar que todas as caixas pertencem à mesma Qualidade, Tonalidade e Calibre.
• No caso de pretender combinar produtos diferentes, deverá utilizar materiais com arestas retificadas.
Além disso, os diferentes produtos devem ter o mesmo calibre.
DURANTE O ASSENTAMENTO...
2 - O SUPORTE
O suporte onde vai aplicar o material deve estar completamente nivelado e limpo.
Deve ser completamente indeformável.
3 - O MATERIAL
Aconselha-se a utilização, alternada, de mosaicos retirados de várias caixas por forma a uniformizar
a variabilidade do produto colocado. A aplicação de materiais, em contrafiada a meio da peça,
é desaconselhada.
Caso o produto tenha um padrão irregular, a sua aplicação deve ser aleatória, isto é, o
padrão deve ser aplicado em diferentes direções.
4 - AS JUNTAS
A aplicação do produto, sem juntas, é desaconselhada tecnicamente. De modo a prevenir o potencial descolamento do
material cerâmico, devem ser realizadas as seguintes juntas:
a) Junta de colocação - espaço regular deixado entre duas peças.
As juntas mínimas recomendadas são:
ACABAMENTOS

JUNTA (mm)

NAT

4

RECT , LAP, POL

2

5 - A COLA
Para conseguir uma boa aderência, é necessário utilizar um cimento-cola adequado:
Tipologia
Grés
Porcelânico
Técnico

Para pavimentos as áreas máximas recomendáveis são:
· interiores: 32 m2, ou quando um dos lados é superior a 8 metros contínuos.
· exteriores: 25 m2, ou quando um dos lados é superior a 5 metros contínuos.
Para revestimentos, as áreas máximas recomendáveis são:
· interiores: 32 m2, ou quando um dos lados é superior a 8 metros.
· exteriores: deve efetuar-se um fracionamento na horizontal em cada 3 metros, e na vertical em cada 5 metros.
c) Junta perimetral ou de esquina - encontra-se na mudança de planos, quer no encontro entre paredes e pavimentos,
quer nas esquinas de paredes.
d) Junta estrutural - espaço regular entre duas estruturas, prevista no projeto.
No caso de serem utilizadas juntas com coloração forte ou escura, devido à sua pigmentação, tem que ser feito, como
medida preventiva, uma experiência em peças de reserva para verificar o comportamento das mesmas. Aquando da sua
utilização, recomenda-se a aplicação de um primário de proteção nas peças.
As juntas destas cores exigem também uma limpeza mais cuidada e frequente durante o assentamento.
Na aplicação de produtos com superfície rugosa ou estruturada, antes de rejuntar deve aplicar-se um protetor
(ex.: Protector 060 da Weber).
Para prevenir ou limpar os fungos que escurecem as juntas cerâmicas, deve usar-se na aplicação um betume
com ação antifúngica (p. ex. com weber.color premium) e, após a secagem, aplicar um agente hidrófugo (que preserva a
humidade) - p. ex. weber.hidrofuge P, ou qualquer outro tipo tipo de base aquosa. A manutenção deverá ser feita de
4 em 4 anos com a renovação da aplicação deste produto.
Deve fazer-se a limpeza das juntas quando a argamassa de juntas começar a endurecer. Não utilizar demasiada
água na limpeza, uma vez que provoca a dispersão do pigmento e a descoloração precoce da junta.
Passadas 24 horas, deve fazer-se uma limpeza geral usando um pano seco ou humedecido. Para garantir maior resistência
da junta à humidade, deve-se hidrofugar (p. ex. com weber.hydrofuge B) decorridas 2 ou 3 semanas, após a betumação.

Pavimento Interior

Revestimento Exterior

Pavimento Exterior

Weber.col flex M

Weber.col flex M

Weber.col flex S

Weber.col flex L

Weber.col flex M

Weber.col flex XL

Weber.col flex L

Weber.col flex L
Weber.col flex XL

Efetuar sempre colagem dupla, ou seja, espalhar a cola no suporte e no tardoz (parte de trás) da peça.
Para garantir o preenchimento total da área da peça, o espalhamento da cola no tardoz deve ser efetuado no sentido
perpendicular ao espalhamento da cola no suporte.
Ao fazer o assentamento das peças, coloque-as ligeiramente afastadas da sua posição e arraste-as até à
sua posição final fazendo um ligeiro movimento com os dedos. Para bater o material e garantir que os
cordões da cola ficam bem esmagados, aconselhamos a utilização de martelos de borracha
branca.
Não utilize martelos de borracha negra pois podem deixar marcas.
No final da aplicação, faça uma limpeza geral para retirar os resíduos de cola que tenham ficado
sobre as peças, evitando que endureçam e dificultem posteriormente a limpeza final.
Para o assentamento de peças de grande formato, sugerimos a utilização de niveladores para ajudar a posicionar e nivelar a
junta entre peças. Estes acessórios plásticos devem ser utilizados após a aplicação da cola.
6 - CORTE
O porcelanato caracteriza-se pela sua baixa absorção de água e elevada resistência mecânica.
Como tal, para cortar, deve-se utilizar um cortador eléctrico equipado com um disco diamantado
refrigerado a água ou um cortador manual com rolete de wídia.
Tipologia

Em revestimentos exteriores as juntas mínimas recomendadas são de 5 mm.
O preenchimento das juntas de colocação deve ser efetuado na diagonal em relação às juntas.
b) Junta de fracionamento - subdivide o revestimento em áreas mais pequenas aliviando as tensões geradas.

Formato (cm) Revestimento Interior
30x30
30x60
Weber.col flex S
45x45
60x60
90x90
Weber.col flex L
60x120

Grés
Porcelânico
Técnico

Formato (cm)
30x30
45x45
30x60
60x60
90x90
60x120
Formato (cm)
30x30
45x45
30x60
60x60
90x90
60x120

Cortador Manual

Cortante (mm)

RUBI TS-60 PLUS / TX-700N

08-10-2018 mm

RUBI TX-700N / 900N / 1200N
Cortador eléctrico
RUBI DW - 250N
RUBI DW-250 NL
RUBI DS-250 1000
RUBI DS 250 1300

Disco

Broca

CPC PRO Broca Diamante
CPX PRO Corte Húmido
CEV
Broca Diamante
Corte Seco

7 - FUROS
Para furar, recomenda-se a utilização das brocas diamantadas, refrigeradas a água.
DEPOIS DO ASSENTAMENTO...
8 - PROTEÇÃO
Após o assentamento do material cerâmico e antes da conclusão da obra, recomenda-se que
todo o pavimento seja devidamente protegido, de modo a evitar que a superfície fique
danificada pela movimentação de pessoas e/ou materiais afetos aos trabalhos.
9 - LIMPEZA
No final da obra, o material deve ser limpo de toda a sujidade, com produtos químicos adequados aos tipos de
resíduos existentes. É importante obedecer às instruções de aplicação destes produtos e ter a absoluta
certeza que os mesmos não contêm ácido fluorídrico. Recomendamos que estes produtos sejam
ensaiados previamente numa peça de reserva.
É fundamental que todos os resíduos e produtos químicos utilizados sejam completamente removidos, com várias
passagens de água limpa.
No caso de material polido, a camada superficial de impermeabilizante deve ser removida, de modo a restituir o
brilho original do material. Para tal, recomenda-se a sua remoção com uma esponja utilizando um detergente próprio (PS87 da Fila, p.ex.), álcool ou diluente celuloso.
10 - MANUTENÇÃO
A manutenção e limpeza do porcelanato Revigrés é muito prática e fácil. Para a sua limpeza diária, deve-se utilizar água
(de preferência tépida) e um detergente neutro. É recomendável que a utilização desse detergente seja feita em quantidades
diminutas, de modo a que o mesmo possa ser completamente removido após a limpeza.
Nos acabamentos rústicos e antideslizantes, é conveniente a utilização de uma escova de fibra dura, para extrair a sujidade
que se acumula na superfície rugosa.
Para uma boa conservação do produto, recomendamos a colocação de tapetes nas zonas de maior passagem / tráfego,
nomeadamente nas áreas de comunicação com o exterior, de modo a evitar-se a circulação de areias, prejudiciais a qualquer
tipo de pavimento.
Relativamente aos decorados, especialmente nos produtos em vidro ou metalizados a ouro ou platina, não devem ser
utilizados utensílios ou produtos de limpeza ácidos ou abrasivos, os quais poderão danificar a decoração.

Os produtos das empresas referidas são meramente exemplificativos. Além destas, existem diversas empresas que dispõem de produtos similares e de qualidade.
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