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TIJOLINHOS

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

pavesi arquitetura - Foto: leo matsuda - ts-074

BRICKS

arCHFY ARQUITETURA - foto: AMAURI FUJII - TS-102

NEW

4

NEW

Travertino Brick Anticato

BLACK LAVA BRICK

VILLARICA BRICK

20,3 X 7,5 X 1 CM

23 X 7,5 X 1 A 1,5 CM

23 X 7,5 X 1 CM

TS-102

TS-074

TS-104

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: TURQUIA

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: iNDONÉSIA

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

PLACEMENT: WALLS MADE IN: TURKEY

PLACEMENT: WALLS MADE IN: INDONESIA

PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRAZIL

NEW

NEW

NEW

solo BRICK

santa helena BRICK

nevado BRICK

24 X 7 X 1,5 A 2 CM

23 X 6,5 X 0,9 CM

23 X 6,5 X 0,9 CM

TS-107

TS-105

TS-106

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRAZIL

PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRAZIL

PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRAZIL

ARQ. GABRIELA WARMLING - Foto: DENNYS MANSKE - ts-021
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A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

ARQ. TÁSSIA CARVALHO - ts-022

BRICKS

ARQ. rAFAELLA BUSATTO - Foto: nENAD RADOVANOVIC - ts-023

TIJOLINHOS VULCANOBRICK

etna

stromboli

vesúvio

mix

22 X 7 X 0,9 CM

22 X 7 X 0,9 CM

22 X 7 X 0,9 CM

10 a 20 X 5 X 0,9 CM

TS-021

TS-022

TS-023

TS-029

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRAZIL

TRAVERTINO RÚSTICO

TS-001

TS-002

TS-003

LOFT ARQUITETURA - FOTO: JULIA RIBEIRO - TS-001

DESIGNER DORISELMA MARIOTTO - FOTO: LEANDRO MOURA - TS-001/002/003
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A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

ARQ. LARISSA DIAS - FOTO: RAFAEL NADLER - TS-002

TRAVERTINE ROCK FACED

Altura 10 cm Largura 10 a 50 cm Espessura 2 a 4 cm
height 10 CM width 10 to 50 CM thickness 2 to 4 Cm

Altura 15 cm Largura 15 a 50 cm Espessura 2 a 4 cm
height 15 CM width 15 to 50 CM thickness 2 to 4 Cm

Altura 20 cm Largura 20 a 50 cm Espessura 2 a 4 cm
height 20 CM width 20 to 50 CM thickness 2 a 4 Cm

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: TURQUIA

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS MADE IN: TURKEY

TRAVERTINO RÚSTICO CAIRO

TS-015

TS-016

juliana resende ARQUITETURA - TS-015/016

aRQ. FLÁVIA ARAÚJO E JULIANA RESENDE - FOTO: MARCUS CAMARGO - TS-015/016
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A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

LUIZ POGGI E ALETÉIA TOLENTINO - FOTO: EDGARD CÉSAR - TS-015 / 016

TRAVERTINE CAIRO ROCK FACED

Altura 10 cm Largura 15 a 40 cm Espessura 2 a 3 cm
height 10 CM width 15 to 40 CM thickness 2 to 3 Cm

Altura 15 cm Largura 15 a 40 cm Espessura 2 a 3 cm
height 15 CM width 15 to 40 CM thickness 2 to 3 Cm

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: EGITO

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS MADE IN: EGYPT

TRENDWALL

ARQ. FERNANDO PIFEFR - FOTO: CARLOS ROCHA - TS-036

ARQ. PEDRO ERNESTO GUALBERTO - FOTO: EDGARD CÉSAR - TS-037

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

FOREST
TS-036

DESERT
TS-033

ALASKA
TS-037

Altura 20 cm Largura 55 cm Espessura 3 a 5 cm m²/PÇ 0,10 kg/pç 5 APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL
height 20 CM width 55 CM thickness 3 to 5 CM m²/unt 0,10 kg/unt 5 PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRAZIL

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

TRENDWALL

SAVANA
TS-038

AMAZON
TS-039

ESQUINA ARQUITETURA - TS-035

STUDIO ARQUITETURA - FOTO: GABRIEL AMARAL - TS-038

ARQ.ALESSANDRO CAVALCANTI E RICARDO MAKHOUL - Foto: EDSLEY SAITO - ts-039

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

ROCK
TS-035

Altura 20 cm Largura 55 cm Espessura 3 a 5 cm m²/PÇ 0,10 kg/pç 5 APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL
height 20 CM width 55 CM thickness 3 to 5 CM m²/unt 0,10 kg/unt 5 PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRAZIL

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

TRENDWALL

NILZA ALVES E RITA DINIZ - FOTO: LEANDRO FARCHI - TS-004

ARQ. GIOVANNI BORGES - FOTO: LEANDRO MOURA - TS-008

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

MOUNTAIN
TS-004

SNOW
TS-008

Altura 20 cm Largura 60 cm Espessura 3 A 5 cm m²/PÇ 0,11 kg/pç 7 APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: CHINA
height 20 CM width 60 CM thickness 3 TO 5 CM m²/unt 0,11 kg/unt 7 PLACEMENT: WALLS MADE IN: CHINA

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

FIT

ddm + ARQUITETURA - foto: andré cavalheiro - EW-002

EW-005

ELAINE CARVALHO ARQUITETURA - EW-001

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.
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VULCANO

BASALTO FERRUGEM

BASALTO PRETO

VULCANO

MULTICOLOR BASALT

BLACK BASALT

EW-001

EW-002

EW-003

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

MORISCA GOLD

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

MORISCA GOLD

EW-004

EW-005

EW-009

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

Altura 20 cm Largura 55 cm Espessura 1 A 3 cm Pedras 5 x 9,3 A 30 CM m²/PÇ 0,10 kg/pç 3 APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

height 20 CM width 55 CM thickness 1 to 3 CM CUBE 5 x 9,3 TO 30 CM m²/UNT 0,10 kg/UNT 3 PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRazil

CUBE

ARQ. ELISA SEBBEN - ew-021

20

ew-023

ew-022

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

VULCANO

BASALTO FERRUGEM

BASALTO PRETO

VULCANO

MULTICOLOR BASALT

BLACK BASALT

EW-021

EW-022

EW-023

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

MORISCA GOLD

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

MORISCA GOLD

EW-024

EW-025

EW-027

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

Altura 30,5 cm Largura 30,5 cm Espessura 1 A 3 cm Pedras 5 x 5 CM m²/PÇ 0,09 kg/pç 3 APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

height 30,5 CM width 30,5 CM thickness 1 to 3 CM CUBE 5 x 5 cm m²/UNT 0,09 kg/UNT 3 PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRazil

NEXT

ARQ. MARCELA MEIRA PASSAMANI - FOTO: RAFAEL NADLER - EW-031

ARQ. mariana romio e progetti construtora - FOTO: lucas di menezes - EW-037

22

ARQ. ADRIANA MELO E DANIELE GALANTE - FOTO: CARLOS ROCHA - EW-032

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

VULCANO

BASALTO FERRUGEM

BASALTO PRETO

VULCANO

MULTICOLOR BASALT

BLACK BASALT

EW-031

EW-032

EW-033

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

MORISCA GOLD

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

MORISCA GOLD

EW-034

EW-035

EW-037

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

Altura 30,5 cm Largura 30,5 cm Espessura 1 A 3 cm Pedras 9,3 a 20,7 cm m²/PÇ 0,09 kg/pç 3 APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

height 30,5 CM width 30,5 CM thickness 1 to 3 CM CUBE 9,3 to 20,7 cm m²/UNT 0,09 kg/UNT 3 PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRazil

EASYWALL

ARQ. CAMILA CHALON - FOTO: EDUARDO LIOTTI - EW-054

EW-053

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

WAY - VULCANO
eW-054
Altura 20 cm Largura 55 cm Espessura 1 A 3 cm m²/PÇ 0,10 kg/pç 3 APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL
height 20 CM width 55 CM thickness 1 to 3 CM m²/UNT 0,10 kg/UNT 3 PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRAZIL

SQUARE - VULCANO
eW-051

VORTEX - VULCANO
eW-052

PUZZLE - VULCANO
eW-053

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

24

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

Altura 30,5 cm Largura 30,5 cm Espessura 1 A 3 cm m²/PÇ 0,09 kg/pç 3 APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL
height 30,5 CM width 30,5 CM thickness 1 to 3 CM m²/UNT 0,09 kg/UNT 3 PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRazil

REVESTIMENTO VULCANO

Rústico

SCALPELLATO

Rock Faced

scalpeLlato

VS-516

VS-661

VS-516

NINHA CHIOZZINI ARQUITETURA - FOTO: JEFFERSON OHARA - VS-561
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A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

ARQ. FÁTIMA MESQUITA E ARQ. MÁRCIA ALBIERI - FOTO: LEANDRO MOURA - VS-661

thin veneer VULCANO

GRAFIATO
GRAFIATO

VS-663

RIGATO
RIGATO

VS-664

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

Altura 9,3 cm Largura 15 a 50 cm Espessura 1 a 1,5 cm APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: BRASIL

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

height 9,3 cm width 15 to 50 CM thickness 1 to 1,5 cm PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRazil

CORALINA

A aplicação deste produto é indicada para paredes internas e externas. Aplication allowed for internal and external walls.

ARQ. Rachel Fechina - Foto: William de Paula- ts-020

KRAMER ARQUITETURA - TS-019

CORALINE

28

TS-019

TS-011

TS-020

Altura 60 cm Largura 20 cm Espessura 2 cm
height 60 CM width 20 CM thickness 2 Cm

Altura 60 cm Largura 30 cm Espessura 2 cm
height 60 CM width 30 CM thickness 2 Cm

eSCOVADO

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PAREDES ORIGEM: república dominicana

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS MADE IN: dominican republic

TRAVERTINO ANTICATO
TRAVERTINE anticato

A aplicação deste produto é indicada para áreas internas e externas. Aplication allowed for internal and external places.

NEW

TRAVERTINO ANTICATO - FRENCH PATTERN
61 X 40,6 X 1,2 CM, 40,6 X 40,6 X 1,2 CM
40,6 X 20,3 X 1,2 CM, 20,3 X 20,3 X 1,2 CM

TS-011

TS-108
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TRAVERTINO ANTICATO - 10 X 10 CM

TRAVERTINO ANTICATO - 61 X 40,6 CM

TRAVERTINO ANTICATO BOLEADO

10 X 10 X 1 CM

61 X 40,6 X 1,2 CM

61 X 40,6 X 3 CM

TS-101

TS-011

TS-012

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PAREDES E PISOS ORIGEM: TURQUIA

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS AND FLOORS MADE IN: TURKEY

SENSE

A aplicação deste produto é indicada para áreas internas e externas. Aplication allowed for internal and external places.

SENSE gREEN rIVER
ts-112

SENSE TITANIUM BLACK
ts-111

Altura 90 Cm Largura 45 cm Espessura 1,5 cm APLICAÇÃO: PAREDES E PISOS ORIGEM: ÍNDIA
height 90 CM width 45 CM thickness 1,5 CM PLACEMENT: WALLS AND FLOORS MADE IN: INDIA

SENSE SUEZ 100 X 100 CM
ts-113

SENSE SUEZ 100 X 45 CM
ts-114

Altura 100 cm Largura 100 cm Espessura 2 cm
APLICAÇÃO: Pisos ORIGEM: EGITO

BOLEADO Altura 100 cm Largura 45 cm Espessura 3 cm
APLICAÇÃO: Pisos ORIGEM: EGITO

height 100 CM width 100 CM thickness 2 CM PLACEMENT: floors MADE IN: EGYPT

height 100 CM width 100 CM thickness 2 CM PLACEMENT: floors MADE IN: EGYPT

NEW

TS-113

TS-011

SENSE GREY SUEZ 100 X 100 CM
ts-115

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

NEW

SENSE GREY SUEZ 100 X 45 CM
ts-116

Altura 100 cm Largura 100 cm Espessura 2 cm
APLICAÇÃO: Pisos ORIGEM: EGITO

BOLEADO Altura 100 cm Largura 45 cm Espessura 3 cm
APLICAÇÃO: Pisos ORIGEM: EGITO

height 100 CM width 100 CM thickness 2 CM PLACEMENT: floors MADE IN: EGYPT

height 100 CM width 45 CM thickness 2 CM PLACEMENT: floors MADE IN: EGYPT

GREEN POOL

ARQ. MARCELA PASSAMANI - PO-022

CAROLINA JARDIM ARQUITETURA- PO-023
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ARQ. BETO TOZI - FOTO: LEANDRO FARCHI PHOTOGRAPHY - PO-023

A aplicação deste produto é indicada para áreas internas e externas. Aplication allowed for internal and external places.

PORCELANATO Green Pool 9,7 X 9,7 CM - TELADO
PO-022

pORCELANATO GREEN POOL 19,7 X 19,7 CM
PO-023

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

Alturas e Larguras 40 x 30 cm (po-022) e 19,7 x 19,7 cm (PO-023) Espessura 0,8 cm APLICAÇÃO: PISCINAS ORIGEM: TURQUIA

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

height and width 40 x 30 cm (PO-022) and 19,7 x 19,7 CM (PO-023 thickness 0,8 CM PLACEMENT: POOLS MADE IN: TURKEY

GREEN BALI (HIJAU)

A aplicação deste produto é indicada para áreas internas e externas. As fotos contém o efeito do produto molhado.

ARQ. ATÍLIO TRAMONTINI - TS-043

LOFT ARQUITETURA - FOTO: JULIA RIBEIRO - TS-051
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POUSADA MORADA DOS CANYONS - TS-043

Aplication allowed for internal and external places. The pictures has the effect of wet product .

NEW

GREEN BALI - TELADA

GREEN BALI - 10 X 10 CM

GREEN BALI - 20 X 20 CM

AQUAMARINE

10 X 10 X 1 A 1,5 CM - 30 X 30 CM

10 X 10 X 1 A 1,5 CM

20 X 20 X 1 A 1,5 CM

10 X 10 X 1 CM

TS-043

TS-051

TS-052

TS-103

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PISCINAS ORIGEM: INDONÉSIA

APLICAÇÃO: PISCINAS ORIGEM: BRASIL

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS MADE IN: INDONESIA

PLACEMENT: WALLS MADE IN: BRASIL

GREEN BALI RÚSTICO (HIJAU)

A aplicação deste produto é indicada para áreas internas e externas. As fotos contém o efeito do produto molhado.
Aplication allowed for internal and external places. The pictures has the effect of wet product .

TS-061

TS-062

GREEN BALI rock faced (HIJAU)
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GREEN BALI rÚSTICO - 10 X 10 CM

GREEN BALI rÚSTICO - 20 X 20 CM

10 X 10 X 2 CM

20 X 20 X 2 CM

TS-061

TS-062

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PAREDES E PISCINAS ORIGEM: iNDONÉSIA

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS AND POOLS MADE IN: INDONESIA

OTTO FELIX ARQUITETURA E URBANISMO - TS-071
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A aplicação deste produto é indicada para áreas internas e externas. Aplication allowed for internal and external places.

SANDRO JASNIEVEZ ARQUITETURA - TS-071

BLACK BALI LAVA (HITAM)

NEW

BLACK BALI LAVA - 10 X 10 CM

BLACK BALI LAVA - 20 X 20 CM

BLACK BALI LAVA - 40 X 40 CM

10 X 10 X 1 A 1,5 CM

20 X 20 X 1,5 A 2 CM

40 X 40 X 1,5 A 2 CM

TS-073

TS-071

TS-072

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

APLICAÇÃO: PAREDES E PISCINAS ORIGEM: iNDONÉSIA

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

PLACEMENT: WALLS AND POOLS MADE IN: INDONESIA

A aplicação deste produto é indicada para áreas internas e externas. Aplication allowed for internal and external places.

pavesi arquitetura - Foto: leo matsuda - ts-086

VER ARQUITETURA - TS-088

PEBBLES ON MESH

ARQ. ANA SPAGNUOLO E MARCOS RIBEIRO - FOTO: J. VILHORA - TS-082

SEIXOS TELADOS

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

WHITE BALI SEIXO GRANDE

bLACK BALI SEIXO POLIDO GRANDE

GREEN BALI SEIXO GRANDE

WHITE BALI regular PEBBLE

bLACK BALI regular honed PEBBLE

GREEN BALI regular PEBBLE

TS-082

TS-086

TS-087

GREEN BALI SEIXO SLICED

WHITE BALI SEIXO SLICED

CALAKABERRY BALI SEIXO SLICED

GREEN BALI ONIX SEIXO SLICED

GREEN BALI sliced PEBBLE

WHITE BALI SLICED PEBBLE

CALAKABERRY BALI SLICED PEBBLE

GREEN BALI ONIX SLICED PEBBLE

TS-083

TS-084

TS-085

TS-088

Altura 30,5 cm Largura 30,5 cm Espessura 2 cm (Grande) e 1 cm (sliced) m²/PÇ 0,09 kg/pç 1,8 APLICAÇÃO: PAREDES E PISCINAS ORIGEM: iNDONÉSIA
height 30,5 CM width 30,5 CM thickness 2 cm (regular) and 1 CM (sliced) m²/unt 0,09 kg/unt 1,8 PLACEMENT: WALLS AND POOLS MADE IN: INDONESIA

A aplicação deste produto é indicada para pisos internos e externos. Aplication allowed for internal and external floors.

AC-005

ASS. DOS ENG., ARQ. E AGR. DE MARAU - AC-002

cONTRASTING ARCH

ASS. DOS ENGENHEIROS, ARQUITETOS E AGRÔNOMOS DE MARAU - AC-002

ARCO CONTRASTANTE

VULCANO

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

VULCANO

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

AC-002

AC-005

AC-006

100 cm

Altura

HEIGHT

AC-002

LARGUra

WIDTH

ESPESSURA
50 cm

PEDRAS

50 CM
100 CM

tHICKNESS

CUBE

3 a 5 CM

5 A 7 X 5 A 7 CM

m² / unt 0,42 - kg / unt 30
APLICAÇÃO
Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

ORIGEM

PLACEMENT :

MADE IN :

PISOS

BRASIL

FLOORS

BRAZIL

CAUDA DE PAVÃO

A aplicação deste produto é indicada para pisos internos e externos. Aplication allowed for internal and external floors.

ARQ. ANA LORE MIRANDA - FOTO: MARCOS VINÍCIUS - CP-002

ARQ. LéA JAPUR- CP-001

cLASSIC FAN

VULCANO

VULCANO/qUARTZITO AMARELO

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

VULCANO

VULCANO/YELLOW QUARTZITE

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

CP-001

CP-002

CP-005

CP-006

64 cm

Altura

HEIGHT

LARGUra
48 cm

WIDTH

ESPESSURA
PEDRAS

48 CM
64 CM

tHICKNESS

CUBE

3 a 5 CM

5 A 7 X 5 A 7 CM

m² / unt 0,20 - kg / unt 12
APLICAÇÃO
Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

ORIGEM

PLACEMENT :

MADE IN :

PISOS

BRASIL

FLOORS

BRAZIL

LINEAR CLÁSSICO

ARQ. GISELE TARANTO - LC-002

LC-003

ARQ. CRISTINA MOREIRA - LC-001

A aplicação deste produto é indicada para pisos internos e externos. Aplication allowed for internal and external floors.

cLASSIC sTRAIGHT

VULCANO

BASALTO FERRUGEM

BASALTO PRETO

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

MORISCA GOLD

VULCANO

MULTICOLOR BASALT

BLACK BASALT

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

MORISCA .GOLD

LC-001

LC-002

LC-003

LC-006

LC-007

LC-009

50 cm

Altura

HEIGHT

LARGUra
50 cm

WIDTH

ESPESSURA
PEDRAS

50 CM
50 CM

tHICKNESS

CUBE

3 a 5 CM

7,75 X 9,3 CM

m² / unt 0,25 - kg / unt 13
APLICAÇÃO
Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

ORIGEM

PLACEMENT :

MADE IN :

PISOS

BRASIL

FLOORS

BRAZIL

QUADRADO CLÁSSICO

ARQ. ARTHUR DE MATTOS CASAS - FOTO: LEONARDO FINOTTI - QC-002

QC-001

ARQ. LUCIO MIGUEL FROENER - QC-003

A aplicação deste produto é indicada para pisos internos e externos. Aplication allowed for internal and external floors.

cLASSIC SQUARE

VULCANO

BASALTO FERRUGEM

BASALTO PRETO

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

MORISCA GOLD

VULCANO

MULTICOLOR BASALT

BLACK BASALT

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

MORISCA GOLD

QC-001

QC-002

QC-003

QC-006

QC-007

QC-009

50 cm

Altura

HEIGHT

LARGUra

50 CM

WIDTH

ESPESSURA

50 CM

tHICKNESS

3 a 5 CM

50 cm

PEDRAS

CUBE

9,3 X 9,3 CM

m² / unt 0,25 - kg / unt 13
APLICAÇÃO
Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

ORIGEM

PLACEMENT :

MADE IN :

PISOS

BRASIL

FLOORS

BRAZIL

QUADRADO ECO

A aplicação deste produto é indicada para pisos internos e externos. Aplication allowed for internal and external floors.

QC-018

ECO SQUARE

QUADRADO ECO VULCANO

qUADRADO ECO VULCANO COM QUARTZITO BRANCO

ECO SQUARE VULCANO

ECO SQUARE VULCANO/WHITE QUARTZITE

QC-017

QC-018

50 cm

Altura

HEIGHT

QC-017

LARGUra

50 CM

WIDTH

ESPESSURA

50 CM

tHICKNESS

3 a 5 CM

50 cm

PEDRAS

CUBE

3 A 5 X 3 A 5 CM

m² / unt 0,25 - kg / unt 15
APLICAÇÃO
Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

ORIGEM

PLACEMENT :

MADE IN :

PISOS

BRASIL

FLOORS

BRAZIL

QUADRADO IRREGULAR

A aplicação deste produto é indicada para pisos internos e externos. Aplication allowed for internal and external floors.

TREMSKY ARCHITECTURE AND DESIGN - QC-014

QC-014

IRREGULAR SQUARE

VULCANO

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

VULCANO

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

QC-014

QC-015

QC-016

50 cm

Altura

HEIGHT

LARGUra

WIDTH

ESPESSURA
50 cm

PEDRAS

50 CM
50 CM

tHICKNESS

CUBE

3 a 5 CM

5 A 7 X 5 A 7 CM

m² / unt 0,25 - kg / unt 16
APLICAÇÃO
Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

ORIGEM

PLACEMENT :

MADE IN :

PISOS

BRASIL

FLOORS

BRAZIL

ECOPAVING CAUDA DE PAVÃO

A aplicação deste produto é indicada para pisos internos e externos. Aplication allowed for internal and external floors.

ARQ. DAIANE LUSA - CP-010

CP-011

ECOPAVING cLASSIC FAN

VULCANO

VULCANO/qUARTZITO AMARELO

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

VULCANO

VULCANO/YELLOW QUARTZITE

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

CP-010

CP-011

CP-014

CP-015

64 cm

Altura

HEIGHT

LARGUra

48 CM

WIDTH

ESPESSURA

64 CM

tHICKNESS

3 a 5 CM

48 cm

PEDRAS

CUBE

3 A 5 X 3 A 5 CM

m² / unt 0,20 - kg / unt 12
APLICAÇÃO
Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

ORIGEM

PLACEMENT :

MADE IN :

PISOS

BRASIL

FLOORS

BRAZIL

ONDULAR CLÁSSICO

A aplicação deste produto é indicada para pisos internos e externos. Aplication allowed for internal and external floors.

OC-002

cLASSIC WAVE

VULCANO

VULCANO/qUARTZITO AMARELO

qUARTZITO AMARELO

QUARTZITO BRANCO

VULCANO

VULCANO/YELLOW QUARTZITE

YELLOW QUARTZITE

WHITE QUARTZITE

OC-001

OC-002

OC-005

OC-006

50 cm

Altura

HEIGHT

OC-001

LARGUra

45 CM

WIDTH

ESPESSURA

50 CM

tHICKNESS

3 a 5 CM

45 cm

PEDRAS

CUBE

5 A 7 X 5 A 7 CM

m² / unt 0,20 - kg / unt 12
APLICAÇÃO
Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.
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The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

ORIGEM

PLACEMENT :

MADE IN :

PISOS

BRASIL

FLOORS

BRAZIL

PORCELANATO OUTSIDE
OUTSIDE PORCELAIN

Produto inovativo em porcelanato com espessura de 2 CM, antiderrapante, perfeito para áreas externas e internas.

PO-002

po-001

po-003

Innovative porcelain product with 2 CM thickness, non-slip, perfect for external and interior areas.

60

ANTHRACITE
PO-001

GREY
PO-002

BONE
PO-003

Fotos meramente ilustrativas. Em produtos naturais podem haver variações de formato, tonalidade, espessura e superfície.

altura 45 cm Largura 90 cm Espessura 2 cm m²/PÇ 0,4 kg/pç 19,5 APLICAÇÃO: PISOS ORIGEM: TURQUIA

The photos are just representative. Natural products may have variations on size, color, thickness and surface.

height 45 CM width 90 CM thickness 2 CM m²/unt 0,4 kg/unt 19,5 PLACEMENT: FLOORS MADE IN: TURKEY

MANUAL DE INSTALAÇÃO*

PORCELANATO

1

2

62

Após o recebimento e conferência do material, seguem abaixo alguns passos que devem ser observados para
o melhor assentamento e posterior resultado do produto.

3

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

4

LINHA OUTSIDE 2 CM DE ESPESSURA - OUTRAS FORMAS DE ASSENTAMENTO

CONDIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A EXECUÇÃO
Após o recebimento do material, deverá ser realizada uma inspeção visual e conferência do produto, verificando tonalidade, aspecto, dimensões
e superfície. Caso haja alguma irregularidade, não assente o produto e entre em contato com a Pasinato para verificar o problema. Segundo
norma NBR 13817, são classificados como produtos de primeira qualidade quando 95% das peças não apresentam defeitos visíveis, sendo que
5% restantes podem ser utilizados como recorte. Não serão garantidos pela Pasinato produtos com defeitos visíveis de fácil identificação após a
realização do seu assentamento. Em bases de concreto, recomenda-se que seja iniciada a execução do contrapiso após 28 dias da concretagem e
para o início do assentamento do produto no contrapiso, o mesmo deve estar curado há pelo menos 14 dias com uma espessura mínima indicada
de 2 cm para garantir uma boa aplicação. Após a preparação da base e contrapiso, é necessário comprovar se as bases não apresentam desvios
de prumo e planeza superiores aos previstos na norma técnica NBR 13749 (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas). Comprovar se as
retrações próprias do cimento e possíveis fissuras estão estabilizadas. Verificar se a base está firme, seca, curada e limpa. Limpar a superfície, deixando sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a boa aderência da argamassa e revestimento. Antes de começar o assentamento passar
uma escova com cerdas metálicas, retirando a areia seca que fica no contrapiso. Em pisos ou paredes externas recomenda-se a impermeabilização
do contrapiso e, ou, aplicação de pintura do tipo Sikatop ou similar. Proteger os revestimentos de dilatações e contrações utilizando juntas de
movimentação conforme normas técnicas NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 13.755 (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas). Devem ser
dimensionados os espaçamentos das juntas de dilatação e ancoragem das placas para paredes com altura superior a 3m. Em regiões quentes,
proteger a superfície contra a incidência direta de sol e sempre seguir as orientações dos fabricantes de argamassa.
Para verificar a argamassa colante que deverá ser utilizada para o assentamento e rejunte é preciso avaliar o local em que o produto será assentado (piso ou parede, interno ou externo), qual o ambiente que será assentado (comercial, residencial, tráfego leve ou pesado) e também o tempo
de cura da argamassa (rápida ou normal). Sempre consultar a fabricante da argamassa para identificar a opção ideal e a que mais se adapta ao
ambiente desejado. Indicamos seguir a NBR 14081-1/13 que classifica as argamassas em diferentes opções e indica que a argamassa ideal para o
assentamento de porcelanatos em áreas internas e externas é do tipo AC-III.

EXECUÇÃO
Concluídas as verificações inicias destacadas de produto, base, definição de argamassas de assentamento e rejuntamento e juntas de dilatação,
poderá ser iniciada a fase de assentamento que podemos dividir nas seguintes etapas:
3.1 - Limpeza da base: Limpar a superfície, deixando sem pó, óleo, tinta e outros resíduos que impeçam a boa aderência da argamassa e revestimento. Antes de começar o assentamento passar uma escova com cerdas metálicas, retirando a areia seca que fica no contrapiso.
3.2 - Placa mestra: Definir uma placa para servir de referência de assentamento das demais (placa mestra) e outra no canto extremo do ambiente
para assim facilitar a correta instalação das placas e recortes necessários que deverão ser feitos anteriormente ao seu assentamento.
3.3 - Preparo da argamassa: Após a definição do correto tipo de argamassa a ser utilizado, definido pelo local, tipo de ambiente e tráfego com
a fabricante da argamassa, pode ser iniciada a preparação. Preparar a argamassa colante com água limpa na proporção indicada na embalagem
do produto em um recipiente estanque, limpo, protegido do sol, vento e chuva. Misturar bem, obtendo uma consistência pastosa e firme, sem
grumos secos. Aguardar o tempo de maturação indicado na embalagem e misturar novamente para iniciar a sua utilização. Jamais adicionar água
novamente à mistura durante o uso e verificar tempo limite para o assentamento, pois a argamassa pode perder suas propriedades. Sempre seguir
as orientações do fabricante da argamassa colante.
3.4 - Juntas de assentamento: Podem ser utilizados espaçadores plásticos para as juntas de assentamento, estas definidas segundo tipologia de
ambiente e produto. Recomendamos um espaçamento de 2 mm a 3 mm para o assentamento dos porcelanatos.
3.5 - Juntas de dilatação: Devem ser dimensionados por um profissional capacitado o espaçamento das juntas de dilatação conforme o ambiente
(interno ou externo) e utilização do produto para aliviar as tensões causadas pelas movimentações de base, e ou, do próprio revestimento.
3.6 - Assentamento: Espalhar a argamassa sobre o contrapiso primeiramente com o lado liso da desempenadeira com espessura de 3 mm a 5 mm
e após aplicar o lado dentado da desempenadeira com argamassa adicional criando cordões uniformes. Repita este procedimento aplicando a
argamassa na parte inferior do porcelanato (dupla colagem) com os cordões no mesmo sentido formado na base para preencher todos os espaços
e evitar bolsas de ar que podem diminuir a resistência do produto. Assentar as placas ligeiramente fora de posição e arrastar até a posição correta
com golpes de martelo de borracha até que a argamassa saia pelas bordas. A limpeza do excesso de argamassa colante deverá ocorrer logo após
o correto posicionamento do porcelanato retirando todo o excesso para deixar as juntas livres para posterior rejuntamento. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação destes produtos.
3.7 - Rejuntamento: Antes de iniciar o rejuntamento do produto deve-se respeitar o tempo mínimo de secagem indicado pela fabricante da argamassa colante de assentamento que geralmente é de 72 horas. Após este prazo pode se dar início ao rejuntamento do produto. Avaliar com a
fabricante da argamassa de rejunte qual a melhor opção (epóxi ou cimentícia) para o seu ambiente e para o revestimento escolhido. Preparar o
rejunte seguindo as instruções da fabricante e respeitar o tempo limite para a utilização após mistura a fim de não perder suas características de
colagem. Limpar o local removendo toda e qualquer sujeira das juntas e do porcelanato e proteger o revestimento nas bordas com fita crepe facilitando sua posterior limpeza ou impregnação da argamassa. Espalhar a argamassa de rejuntamento preenchendo totalmente os espaços utilizando
uma espátula plástica ou de madeira para não riscar ou danificar a superfície do porcelanato. Retirar o excesso de argamassa com uma esponja
umedecida em água limpa passando levemente até retirar a quantidade necessária. A limpeza deverá acontecer no máximo 20 minutos após o
rejuntamento. As Juntas de dilatação deverão ser protegidas durante o rejuntamento com argamassa e posteriormente deverão ser preenchidas
com selante flexível seguindo o mesmo procedimento de proteção com fita crepe nas bordas e limpeza do excesso de selante. Sempre deverá
ter o acompanhamento de um profissional capacitado e seguir as instruções indicadas pelos fabricantes de argamassa de assentamento, rejuntamento e selante. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação destes produtos.

A limpeza pós-obra deverá ser realizada com pelo menos 14 dias após o rejuntamento do produto. Deve-se realizar a mesma de forma a retirar
toda a sujeira decorrente da argamassa de rejuntamento e demais resíduos restantes. Em primeiro momento realizar uma limpeza com uma vassoura de cerdas plásticas para a sujeira superficial, em sequência realizar a limpeza com detergente neutro e água limpa retirando a água suja
com um pano limpo e úmido, repetir este procedimento até que não reste água suja sobre o revestimento, o que pode ocasionar manchas. A manutenção diária e limpeza deve segui o mesmo procedimento com detergente neutro, água limpa e panos úmidos. Para a limpeza e remoção de
sujeiras pesadas e manchas é necessário â utilização de produtos específicos. Verificar no mercado e com a fabricante do produto de limpeza qual
a melhor opção para retirar a sujeira desejada. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação destes produtos.

A linha de porcelanatos Outside da Pasinato é um produto diferenciado com 2 cm de espessura, antiderrapante e de alta resistência. Uma de suas
vantagens é a “Dry Installation” (instalação a seco), ou seja, pode ser instalado sem a utilização de argamassa colante em determinadas situações
como assentamento em pedrisco, grama ou pisos elevados para tráfego mais leve. Sempre é necessário o acompanhamento e análise de um
profissional capacitado para dimensionar se a base está bem compactada e ajustada para receber o produto e não sofrer movimentações por
incidência da base que não está firme. Confira abaixo algumas sugestões de instalação:
- Pisos elevados: Perfeito para locais onde há a passagem de canos de energia, água, internet, etc. Neste sistema de pisos elevados as placas são
colocadas e permanecem fixas sobre suportes específicos e de fácil remoção quando necessário. Para a instalação sempre deve haver o acompanhamento de um profissional para dimencionar a fixação dos suportes e placas de revestimento.
- Pedrisco: O porcelanato outside possui uma espessura diferenciada de 2 cm o que garante uma resistência e durabilidade maior e possibilita o
assentamento do revestimento à seco sobre bases compactadas de pedrisco sem a utilização de argamassa, podendo criar caminhos e pisantes
sem maiores dificuldades e rapidez na instalação. Sempre consultar um profissional capacitado para verificar a viabilidade, o tráfego e o local ideal
para o revestimento.
- Grama: O porcelanato outside possui uma espessura diferenciada de 2 cm o que garante uma resistência e durabilidade maior e possibilita o
assentamento do revestimento à seco sobre bases compactadas de grama sem a utilização de argamassa, podendo criar caminhos e pisantes sem
maiores dificuldades e rapidez na instalação. Sempre consultar um profissional capacitado para verificar a viabilidade, o tráfego e o local ideal para
o revestimento.
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LINHA GREEN POOL PARA PISCINAS E ÁREAS MOLHADAS
1 - Preparação da base e proteção do local aplicado: Todo o local a ser aplicado deverá ter abrigo do sol e da chuva e no caso de piscinas recomenda-se a cobertura da mesma com uma barraca de lona que deverá ser mantida até o enchimento da piscina com água tratada. A estrutura da
piscina/local e a impermeabilização deverão ser executadas e acompanhadas por um responsável técnico e de acordo com as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas. Antes do assentamento, nivelar, limpar a superfície a ser aplicada e lavar o revestimento retirando a poeira. Lembramos que a piscina ou local que ficará submerso deverá ser impermeabilizado previamente à instalação do revestimento e acima desta
deverá ser aplicada uma camada de proteção mecânica, com argamassa sem cal pois poderá causar manchas. Em casos de pinturas poliméricas
verificar com o fabricante da mesma se poderá ser aplicado a argamassa diretamente sem a proteção mecânica. Recomenda-se molhar a parede
e o revestimento passando uma esponja umedecida na face que será aplicada antes da instalação.
2 - Assentamento: A aplicação será com argamassa colante do tipo AC-III especîfica para porcelanatos em piscinas e áreas molhadas. Antes de
comprar a mesma, certificar-se com o fabricante da argamassa colante que o produto é adequado para assentar este material (porcelanato). Devese proteger os revestimentos de dilatações e contrações utilizando juntas de movimentação conforme normas técnicas NBR 13.753, NBR 13.754 e
NBR 13.755 (ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas) tanto internamente quanto externamente. Deve ser feito um projeto de juntas de
dilatação por um profissional responsável. É de extrema importância a questão das juntas de dilatação neste material. O não cumprimento pode
ocasionar o desplacamento do revestimento. Antes da aplicação, abra algumas caixas e mescle as peças para melhor distribuição da tonalidade do
produto. Umedecer a face do revestimento com uma esponja e passar a argamassa tanto no porcelanato quanto na parede a ser assentada (dupla
colagem). Nesta etapa os cuidados com o tempo de aplicação e quantidade de água a ser misturada na argamassa deverão seguir rigorosamente
o fabricante da argamassa colante. Sempre aplicar em pequenas quantidades (entorno de 1 m²). Este passo é muito importante, visto que se a
argamassa colante perder suas propriedades as peças não ficarão ancoradas adequadamente. Ainda, se no momento da instalação a argamassa
sujar a face aparente do revestimento, limpar imediatamente com uma esponja molhada. Sugestões de argamassa: Ceramfix Duo Tech, Ceramfix
Pastilhas, piscinas e fachadas, Mc Bauchemie M21. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação destes produtos. Nos produtos telados, montados em gabaritos, deve-se girar a peça até encontrar a posição mais favorável a instalação. Após a instalação,
aguardar de 7 a 10 dias e imediatamente encher a piscina com água tratada. Para o rejuntamento destes produtos devem ser utilizados rejuntes
específicos para porcelanatos em piscinas e áreas molhadas disponíveis no mercado.
3 - Limpeza e Manutenção: Para facilitar a manutenção e limpeza recomenda-se manter a água da piscina sempre tratada. Não usar produtos
químicos ácidos para limpeza sob o risco de ataque químico no revestimento. É fundamental manter a água da piscina tratada com PH adequado
evitando o uso excessivo de produtos químicos. A manutenção diária e limpeza deve segui o mesmo procedimento com detergente neutro, água
limpa e panos úmidos. Para a limpeza e remoção de sujeiras pesadas e manchas é necessário â utilização de produtos específicos. Verificar no
mercado e com a fabricante do produto de limpeza qual a melhor opção para retirar a sujeira desejada. Não nos responsabilizamos por quaisquer
problemas decorrentes da aplicação destes produtos.

NOTA

Este manual é referência para instalação do modelos identificados em nosso catálogo de produtos com os códigos:
PO-001. PO-002, PO-003, PO-022, PO-023.

MANUAL DE INSTALAÇÃO*

PISOS
1

2

3

1

Após a marcação e nivelamento do local, aplique uma camada de reforço da base utilizando brita
graduada ou saibro, compactando-os. Deverá ser feito um contrapiso de concreto armado com tela
soldada de 5 a 8 cm de espessura. O desnível para a aplicação do piso deverá ser de 8 a10 cm, uma vez
que as peças possuem uma variação natural de 3 a 5 cm e precisarão ser niveladas.
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ASSENTAMENTO E COMPACTAÇÃO

4

REJUNTAMENTO
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LIMPEZA
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PREPARAÇÃO DA BASE

CAMADA DE ASSENTAMENTO

4

ÁREAS
MOLHADAS

Após o recebimento e conferência do material, seguem abaixo alguns passos que devem ser observados para
o melhor assentamento e posterior resultado do produto.

Para o assentamento do piso sobre o contrapiso é feita uma argamassa apenas umedecida de cimento
e areia média no traço 1:3 em volume. Esta camada de assentamento será misturada e aplicada somente no momento da instalação do piso.

1

PREPARAÇÃO DA BASE E PROTEÇÃO DO LOCAL A SER APLICADO

2

ASSENTAMENTO

3
4

SEIXOS

Antes da aplicação, abra algumas caixas e mescle as peças para melhor distribuição da tonalidade do
produto. Para a compactação das peças, utilize um compactador manual de madeira e no acabamento
um caibro de madeira e martelo, respeitando uma junta de 1 cm entre os módulos. O corte das peças
poderá ser realizado com a ajuda de ferramentas de corte ou disco de serra do tipo corta-mármore.

Após finalizar o assentamento, aguardar 24 horas para iniciar o rejuntamento. Molhe as peças e preencha as juntas com uma argamassa fluida de cimento e areia média no traço 1:2,5 em volume, utilizando um rodo de borracha para uniformizar o preenchimento. Aguardar alguns minutos e conferir se
as juntas estão totalmente preenchidas, caso contrário repita o processo.

A limpeza do excesso de argamassa sobre o piso poderá ser realizada manualmente com o auxílio
de uma espuma, ou com um jato d’água (requer mão de obra especializada) após 10 minutos da aplicação do rejunte. Para melhorar o aspecto do piso. a junta deverá ficar levemente rebaixada (2 a 3
mm) do nível do piso instalado.

EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO
Para uma boa execução das juntas de movimentação recomenda-se serrar até a base do piso colocando-se um delimitador até que o selante fique na proporção 2:1 (altura x largura) a cada 3 ou 4 metros de distância. Antes de aplicar selante, colocar uma fita crepe para o selante não aderir ao limitador.
Na figura ao lado visualiza-se um detalhe da junta de movimentação.

MANUTENÇÃO
Utilizar máquina de alta pressão (Lava Jato) e detergente alcalino. Se necessário utilizar produtos
químicos diluídos. O cliente poderá diminuir a manutenção e, ou, impermeabilizar o piso com ajuda
de produtos de superfície. Sugestão de produtos para contato: Bellinzoni, Hidrorepell e PisoClean.
Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação destes produtos. Sugerimos testar em uma amostra antes da aplicação total.
Este manual é referência para instalação do modelos identificados em nosso catálogo de produtos
com os códigos:
AC-002, AC-005, AC-006, CP-001, CP-002, CP-005, CP-006, LC-001, LC-002, LC-003, LC-006,
LC-007, LC-009, QC-001, QC-002, QC-003, QC-006, QC-007, QC-009, QC-014, QC-015, QC-016,
QC-017, QC-018, CP-010, CP-011, CP-014, CP-015, OC-001, OC-002, OC-005, OC-006, VS-161, VS162, VS-163, VS-164, VS-165, VS-166, VS-167, VS-168, VS-169, VS-171, VS-173, VS-186, VS-111, VS-114,
VS-115, VS-172, VS-253, VS-254, VS-256, VS-257, VS-258, VS-411, VS-412 e Degraus (produzidos sob
encomenda e com formatos específicos).

Após o recebimento e conferência do material, seguem abaixo alguns passos que devem ser observados para
o melhor assentamento e posterior resultado do produto.

Todo o local a ser aplicado deverá ter abrigo do sol e da chuva e no caso de piscinas recomenda-se a cobertura da mesma com uma barraca de
lona (imagem A) que deverá ser mantida até o enchimento da piscina com água tratada. A estrutura da piscina/local e a impermeabilização deverão ser executadas e acompanhadas por um responsável técnico e de acordo com as Normas ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas.
Antes do assentamento, nivelar, limpar a superfície a ser aplicada e lavar as pedras retirando a poeira. Lembramos que a piscina ou local que ficará
submerso deverá ser impermeabilizado previamente à instalação da pedra e acima desta deverá ser aplicada uma camada de proteção mecânica
armada, com argamassa sem cal pois poderá manchar a pedra. Em casos de pinturas poliméricas verificar com o fabricante da mesma se poderá
ser aplicado a argamassa diretamente sem a proteção mecânica. Recomenda-se molhar a parede e a pedra passando uma esponja umedecida na
face que será aplicada antes da instalação.

A aplicação será com argamassa colante do tipo AC-III (imagem B) especìfica para pedras em piscinas e áreas molhadas no processo de dupla
colagem (uso da desempenadeira dentada na parede e lisa em toda a superfície da pedra). Antes de comprar a mesma, certificar-se com o fabricante da argamassa colante que o produto é adequado para assentar este material (pedra). Deve-se proteger os revestimentos de dilatações e
contrações utilizando juntas de movimentação conforme normas técnicas NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 13.755 (ABNT – Associação Brasileira de
Normas Técnicas) tanto internamente quanto externamente. Deve ser feito um projeto de juntas de movimentação por um engenheiro responsável
(sugerimos que sejam feitas as juntas de movimentação de 2 a 3mm (imagem C) a cada 2 metros e em mudanças de direção do revestimento.
Ainda em áreas não submersas (Exemplo: bordas infinitas) usar espaçamento de 3 mm entre as peças e dimensionar juntas de movimentação. É de
extrema importância a questão das juntas de movimentação neste material. O não cumprimento pode ocasionar desprendimento de minerais das
peças formando buracos, trincas e ainda causar o desplacamento do revestimento. Antes da aplicação, abra algumas caixas e mescle as peças para
melhor distribuição da tonalidade do produto. Umedecer/molhar a face da pedra com uma esponja e passar a argamassa tanto na pedra quanto na
parede a ser assentada (dupla colagem). Nesta etapa os cuidados com o tempo de aplicação e quantidade de água a ser misturada na argamassa
deverão seguir rigorosamente o fabricante da argamassa colante. Sempre aplicar em pequenas quantidades (entorno de 1 m²). Este passo é muito
importante, visto que se a argamassa colante perder suas propriedades as peças não ficarão ancoradas adequadamente. Ainda, se no momento
da instalação a argamassa sujar a face aparente da pedra, limpar imediatamente com uma esponja molhada. Argamassa Certificada: MC Bauchemie - M 12 HP, Ceramfix - Arga Super Formatos e Pedras Especiais. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação
de argamassas de outros fabricantes não certificadas por laudo técnico. Na produto Travertino Anticato recomenda-se a impermeabilização na
face inferior da pedra usando duas demãos e sempre usar argamassa colante branca do tipo AC-III específica para pedras em áreas molhadas. Por
se um produto natural, poderão haver variações dimensionais nas peças, se necessário deverão ser feitos ajustes com serra corta mármore. Nos
produtos telados, montados em gabaritos, deve-se girar a peça até encontrar a posição mais favorável a instalação. Após a instalação, aguardar
de 7 a 10 dias e imediatamente encher a piscina com água tratada. Para o rejuntamento destes produtos devem ser utilizados rejuntes específicos
para pedras em piscinas e áreas molhadas disponíveis no mercado.

Na linha Seixos recomenda-se assentar e aguardar 24 horas para o rejuntamento. Ainda, para melhor acabamento, deve-se deixar o rejunte o mais
baixo possível. Para isto utilizar uma escova (pincel, trincha, etc.) molhada imediatamente após a aplicação do rejunte delineando o contorno dos
seixos retirando o excesso de argamassa e fazer a limpeza final com uma esponja umedecida.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Após a aplicação e enchimento podem ocorrem mudanças de cor em algumas pedras em função da composição das mesmas, bem como eflorescências na reação da argamassa colante com a água. Estas manchas esbranquiçadas poderão ser removidas facilmente com escova de aço.
Para facilitar a manutenção e limpeza recomenda-se manter a água da piscina sempre tratada. Não usar produtos químicos ácidos para limpeza
sob o risco de ataque químico nas pedras. É fundamental manter a água da piscina tratada com PH adequado evitando o uso excessivo de produtos químicos. Importante: Para evitar corrosão e descalcificação cálcica nas pedras (perda de cálcio pela rocha ocasionando buracos) bem como
eflorescências na argamassa ajustar a dureza cálcica da água entre 200-400 ppm. Em áreas não submersas pode se usar um realçador de cor para
obter o efeito de pedra molhada. Sugestão de produtos para contato: Bellinzoni, Hidrorepell e PisoClean. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação destes produtos. Sugerimos testar em uma amostra antes da aplicação total.
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NOTA

B
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Este manual é referência para instalação do modelos identificados em nosso catálogo de produtos com os códigos:
TS-011, TS-012, TS-043, TS-051, TS-052, TS-061, TS-062, TS-071, TS-072, TS-073, TS-103, TS-113, TS-114, TS-115, TS-116, TS-082,
TS-083, TS-084, TS-085, TS-086, TS-087, TS-088.

MANUAIS DE INSTALAÇÃO*

PAREDES
1

Após o recebimento e conferência do material, seguem abaixo alguns passos que devem ser observados para
o melhor assentamento e posterior resultado do produto.

PREPARAÇÃO DO REBOCO (BASE E SUBSTRATO) ANTES DA INSTALAÇÃO DO REVESTIMENTO
1.1 - Fazer a limpeza da base (estrutura e alvenaria) afim de proporcionar uma melhor aderência da argamassa.
1.2 - Aplicar sobre a base o chapisco. A aplicação do mesmo é de extrema importância para o bom desempenho do revestimento e deve ser feita
antes da aplicação da tela.

4

SEIXOS

5

EXECUÇÃO DAS JUNTAS DE MOVIMENTAÇÃO

6

MANUTENÇÃO

1.3 - Depois da completa cura do chapisco, fazer a aplicação da tela metálica posicionando-a de maneira centralizada na interface estrutura/alvenaria. No caso de interface viga/alvenaria, a tela é centralizada no encontro do pilar com a alvenaria, de modo que 25 cm da largura da tela fique
sobre o pilar e o restante sobre a alvenaria. Obs.: Para dar sustentação à tela, pode ser feita a sua fixação por meio de pinos aplicados na estrutura.

Na linha Seixos recomenda-se assentar e aguardar 24 horas para o rejuntamento. Ainda, para melhor acabamento, deve-se deixar o rejunte o mais
baixo possível. Para isto utilizar uma escova (pincel, trincha, etc.) molhada imediatamente após a aplicação do rejunte delineando o contorno dos
seixos retirando o excesso de argamassa e fazer a limpeza final com uma esponja umedecida.

Para uma boa execução das juntas de movimentação, devem-se seguir as normas técnicas destacadas no item 2. Pode-se deixar o espaçamento
durante a instalação ou serrar até a face da parede colocando-se um delimitador até que o selante fique na proporção 2:1 (altura x largura). Antes
de aplicar selante, colocar uma fita crepe para o selante não aderir ao limitador. Na figura abaixo visualiza-se um detalhe da junta de movimentação:

1.4 - O lançamento da argamassa de revestimento deve ser feito de forma que a argamassa penetre pela malha da tela e proporcione um espaçamento de pelo menos 1 cm entre o chapisco e a tela. Esse espaçamento também pode ser garantido através da aplicação da argamassa de revestimento. Aplicar a argamassa até a espessura definida pelas taliscas (para o revestimento de argamassa da fachada é recomendada a espessura de
2 a 3 cm) e fazer o acabamento final do revestimento no momento apropriado.

2
3

CONDIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A EXECUÇÃO
Em paredes externas recomenda-se a impermeabilização do reboco e, ou, aplicação de pintura do tipo Sikatop ou similar. Proteger os revestimentos de dilatações e contrações utilizando juntas de movimentação conforme normas técnicas NBR 13.753, NBR 13.754 e NBR 13.755 (ABNT
– Associação Brasileira de Normas Técnicas). Recomendamos que se façam juntas de movimentação de 2 a 3mm a cada 3 metros. Devem ser
dimensionados o espaçamento das juntas de movimentação e ancoragem das placas para paredes com altura superior a 2,5m. Limpar o verso das
peças. Aplicar argamassa colante branca do tipo AC-III específico para pedras naturais no processo de dupla colagem (uso da desempenadeira
dentada na parede e lisa em toda a superfície da pedra). Antes de comprar a mesma, certificar-se com o fabricante da argamassa colante que o
produto é adequado para assentar este material (pedra). Proteger da água da chuva, por 24 horas, o revestimento realizado em áreas externas. Para
assentar as placas em áreas externas em condições externas ou de risco, pode-se utilizar produtos específicos. Após 72 horas, rejuntar as placas
se necessário. Argamassa Certificada: MC Bauchemie - M 12 HP. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação
de argamassas de outros fabricantes não certificadas por laudo técnico. Antes da aplicação, abra algumas caixas e mescle as peças para melhor
distribuição da tonalidade do produto.

EXECUÇÃO
Preparar a argamassa colante com água limpa na proporção indicada na embalagem do produto em um recipiente estanque, limpo, protegido do
sol, vento e chuva. Misturar bem, obtendo uma consistência pastosa e firme, sem grumos secos. Seguir as orientações do fabricante da argamassa
colante. Importante: Recomendamos proteger a parede da incidência direta do sol durante a aplicação.
3.1

3.2

3.3

3.4

NOTA

Este manual é referência para instalação do modelos identificados em nosso catálogo de produtos com os códigos:
EW-001, EW-002, EW-003, EW-004, EW-005, EW-009, EW-021, EW-022, EW-023, EW-024, EW-025, EW-027, EW-031, EW-032,
EW-033, EW-034, EW-035, EW-037, EW-051, EW-052, EW-053, EW-054, VS-516, VS-661, VS-663, VS-664, TS-004, TS-008, TS-021,
TS-022, TS-023, TS-029, TS-104, TS-105, TS-106, TS-107, TS-108, TS-011, TS-074, TS-071, TS-072, TS-073, TS-033, TS-035, TS-036,
TS-037, TS-038, TS-039, TS-082, TS-083, TS-084, TS-085, TS-086, TS-087, TS-088, TS-001, TS-002, TS-003, TS-015, TS-016, TS019, TS-020, TS-101, TS-102, TS-111, TS-112, TS-113, TS-115.

3.5

3.1 - Estender a argamassa com o lado liso da desempenadeira de aço cobrindo toda a superfície do produto e em seguida passar o lado dentado
da desempenadeira, em ângulo de 60º em relação à base, formando sulcos e cordões paralelos na base. A argamassa retirada com os dentes da
desempenadeira deverá ser remisturada ao restante do material preparado, sem adicionar mais água. Aplicar a argamassa com a desempenadeira
no verso da placa em áreas externas. No caso de aplicação da linha VulcanoBrick (tijolinhos) em bases que não sejam cimentíceas, o cliente deverá
aplicar com produtos específicos para contato na mesma (recomenda-se produtos com base epóxi ou PU).
3.2 - Aplicar as peças e pressioná-las com os dedos, batendo com martelo de borracha, se necessário, até conseguir o amassamento dos cordões
e obter o contato de todo o verso da placa com a argamassa. Limpar no máximo até 1 hora após o assentamento das placas, com esponja limpa
e úmida.
3.3 - Em paredes com altura superior de 2,45m, todas as peças deverão ser fixadas com inserts metálicos ou utilizando ganchos de aço 5 mm na
parede. Esses ganchos, darão maior segurança e ancoragem à parede e devem ser fixados com resina epóxi na parede e passar a resina também
entre o gancho e a peça. Sugestão de inserts: G-Fix Inserts Metálicos - Fixominas. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação deste produto.
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Utilizar máquina de alta pressão (Lava Jato) e detergente alcalino. Se necessário utilizar produtos químicos diluídos. O cliente poderá diminuir a
manutenção e, ou, impermeabilizar o revestimento com ajuda de produtos de tratamento de superfície. Sugestão de produtos para contato: Bellinzoni, Hidrorepell e PisoClean. Não nos responsabilizamos por quaisquer problemas decorrentes da aplicação destes produtos. Sugerimos testar
em uma amostra antes da aplicação total.

3.4 e 3.5 - Os acabamentos nos cantos poderão ser feitos com o auxílio de uma máquina manual ou de bancada com disco, frezando a 45 graus
ambos os lados. Para modelos com variação de espessura na peça é recomendado, se possível, iniciar o assentamento pelo canto, cortando a
peça no centro e frezando os lados para acompanhar a altura da superfície. Após 72 horas iniciar o rejuntamento (se houver) com rejunte flexível,
cuidando para não preencher as juntas de dilatação. Para estas, aplicar cordão flexível e para selar usar produtos especiais. Finalizar o trabalho
retirando o excesso com uma escova de cerdas flexíveis ou panos úmidos.

*Importante: Estes manuais são informativos. Toda a instalação dos produtos deverá ser acompanhada por um projeto construtivo aprovado e um
responsável técnico habilitado (Arquiteto ou Engenheiro Civil) e estar de acordo com as normas técnicas vigentes da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas. A Pasinato não se responsabiliza por eventuais problemas decorrentes da má instalação ou falta de manutenção. Os produtos citados neste
manual poderão apresentar variações de forma (tamanho e espessura), tonalidades, cores ou apresentar manchas e veios. Após a instalação ou aplicação,
poderão ainda se desprender e soltar alguns fragmentos, haver mudanças de coloração temporária devido a umidade da argamassa, apresentar eflorescências, oxidação ou outras variações de origem natural. Se necessário, em função das variações descritas acima, se deverá no momento da instalação
realizar cortes e/ou ajustes no material. Contudo, as citadas variações e outras decorrentes da origem natural dos materiais, não serão consideradas vício
ou defeito do produto e não autorizarão a sua rejeição, devolução, abatimentos de preços ou quaisquer indenizações. Manual válido a partir de 01/2014. A
mercadoria é entregue devidamente embalada, em lotes apropriados ao manuseio, transporte e estocagem. Todo o processo de descarregamento deverá
ser realizado por pessoal capacitado, com cuidado e devagar, já que os produtos são sensíveis a impactos. O material deve ser estocado em local livre de
agentes nocivos, protegido do sol e da chuva, para evitar o risco de manchas e demais reações. Deve-se evitar o contato do material com os seguintes
produtos: produtos quimicamente agressivos, abrasivos, produtos oleosos, ferruginosos, cigarros, bebidas, produtos à base de ácidos, fragmentos de madeira úmida e outros produtos decomponíveis e pigmentantes. Ao confirmar a compra do produto o cliente está ciente e de acordo com as variáveis aqui
descritas pela Pasinato. Sempre utilizar EPI’s (Equipamento de Proteção Individual) e contratar profissionais habilitados.
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