DICAS DE ASSENTAMENTO DE PORCELANATO / REVESTIMENTO
O presente manual tem por objetivo orientar o consumidor final e assentadores de
porcelanato
e
revestimentos
cerâmicos,
baseando-se
nas
NBR’s
13755/137554/13753 (Norma Brasileira para assentamento de Placas Cerâmicas) de
uma forma simples e objetiva.
 No ato do recebimento da mercadoria, verifique se todas as caixas possuem a
mesma informação de referência, LOTE (TONALIDADE / SHADE) e
TAMANHO.
 Leia todas as instruções contidas na embalagem do produto, assim como AS
SETAS CONTIDAS NO FUNDO E/OU TARDOZ DAS PLACAS E AS SIGA
ORIENTANDO-AS SEMPRE NO MESMO SENTIDO.

 Confira se a classificação do local de uso do material adquirido está
condizente com a área em que o produto será assentado/usado, pois esse
critério junto com o correto procedimento de limpeza e/ou manutenção
determinarão a durabilidade e vida útil do seu produto.
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 Antes de iniciar o assentamento, verifique se o piso e/ou parede estão no
nível e sem ondulações.
 Limpe com vassoura, aspirador ou até mesmo lave o local a ser assentado,
para retirar os resíduos que possam impedir a melhor aderência da
argamassa. Em casos de ambientes como cozinhas industriais ou locais que
tenham se depositado óleos e graxas, é necessário uma decapagem química
para remoção total destes agentes.
 Faça um painel com as pedras no espaço onde será assentado o
porcelanato/revestimento, sem argamassa, pois desta forma você poderá
planejar a paginação e identificar possíveis problemas nas peças.
 Utilize, para porcelanatos com formatos até 80x80cm e Revestimentos,
argamassa de assentamento tipo ACII. Para Porcelanato com formatos
superior a 80x80cm, argamassa de assentamento tipo ACIII.
 Para TODO E QUALQUER PRODUTO CERÂMICO E PORCELANATO QUE
TENHAM TAMANHOS MAIORES QUE 30X30, É OBRIGATÓRIO O USO DA
DUPLA COLAGEM E/OU DUPLA CAMADA, CONFORME A NBR
13753/13754/13755.
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 Utilize NIVELADORES DE PISO, para tamanhos maiores que 60x60 e respeite a
junta de assentamento indicado por cada fabricante.

 Respeite as JUNTAS ESTRUTURAIS, de dessolidarização e de dilatação. Estas
juntas devem ser preenchidas com mastique de poliuretano ou similar. Não
cubra as juntas de dilatação, estrutural e de dessolidarização com argamassa
colante ou de rejuntamento. Antes de começar o assentamento, planeje os
recortes e a distribuição das peças bem como respeite a indicação da largura
das juntas de cada fornecedor.
 Para fixar as peças de porcelanato, utilizar MARTELO DE BORRACHA DE COR
BRANCA, caso não o tenha, utilize uma sacola plástica ou pano para cobrir o
de cor preta.
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 Aplique as peças fazendo-as deslizar um pouco sobre os cordões de
argamassa. Pressione as peças com a mão e bata com um martelo de
borracha para esmagar os cordões e assegurar melhor aderência.
 De tempo em tempo retire e observe uma peça recém assentada. O verso da
peça deverá estar com, no mínimo, 90% de sua área preenchida com
argamassa colante.
 Aguarde pelo menos 72 HORAS para rejuntar o porcelanato e o proteja com
uma lona.
 Antes de efetuar o rejuntamento, utilize um aspirador para remover toda e
qualquer sujeira no interior da junta.
 Preencha a junta até o contrapiso e nivele na superfície no mesmo nível do
porcelanato. Nunca aprofunde as juntas, efeito meia cana, pois o mesmo
serviria para acúmulo de sujeira e infiltração de água.

CONSIDERAÇÕES PARA PORCELANATOS DE GRANDES FORMATOS

As dicas seguem as mesmas citadas acima dos porcelanatos convencionais. Há
cuidados especiais, entretanto, que devem ser observados. Por serem finos, os
produtos estão mais suscetíveis a quebras por movimentações, impactos ou torções.
Segue abaixo algumas dicas importantes:
 A superfície sobre a qual será aplicado o produto deve estar limpa, nivelada e
livre de imperfeições que possam causar desvios ou pontos de fragilidade no
material. “Deve-se necessariamente utilizar régua para verificação da
condição do contrapiso e o material só poderá ser assentado quando o valor
de desnível máximo não ultrapassar 3mm em régua de 2 metros”. Caso
existam falhas de planicidade, é preciso executar a regularização da base com
argamassa colante e régua metálica antes do assentamento.
 Utilize, para porcelanatos de grandes formatos Slim, argamassa de
assentamento tipo ACIII DE ALTO DESEMPENHO específica para grandes
formatos slim.
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 Existe a necessidade de utilização de ventosas para o assentamento.

 Existe um disco de poli corte especifico para o corte desse tipo de
porcelanato por se tratar de uma pedra mais fina que apresentam espessura
média de 4 a 6mm.
 É recomendada uma mão de obra que possua experiência para assentar esse
tipo de produto.

Qualquer dúvida entre em contato por e-mail: sac@portteporcelanato.com.br ou pelo telefone
(71) 3353-0380.
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