INSTRUÇÕES DE ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTOS DEL FAVERO
Características do Produto
 Todos os nossos revestimentos podem ser
utilizados em áreas internas e externas. As linhas
Toscana, Loft NY e Soho podem ser usadas como
piso também.
 Algumas peças podem conter pequenas fissuras,
dimensões ou espessuras irregulares e variação
de tonalidade, devido ao processo de fabricação.
Preparação das peças
 Antes do assentamento, verifique qual a face do
produto escolhido, pois alguns modelos possuem
2 faces de cores diferentes.
 Para obter melhor harmonia nas cores, retire as
peças dos pacotes e misture-as antes do
assentamento.
 Em caso de corte, deve ser usado disco
diamantado / corte à água.
Assentamento
 A superfície em que os tijolos serão assentados
deve estar limpa, nivelada, desempenada,
impermeabilizada e isenta de umidade, pois a
falta destes cuidados pode acarretar em futuros
problemas, como deplacamento (descolamento) e
manchas por eflorescências.
 Recomendamos
o
uso
de
argamassa
industrializada ACII (revestimento x emboço). Não
utilizar cal no assentamento.
 Para o assentamento, aplique a argamassa com
desempenadeira dentada 5 mm formando
cordões. Em seguida, pressione a peça na parede
realizando o amassamento dos cordões.
 Para garantir um acabamento correto, é
importante nivelar e alinhar as fiadas dos tijolos
com linha para referência.
 Em caso de dúvida sobre a aderência em
superfícies incomuns ou que possam conter
diferenças térmicas, entre em contato com a
fábrica ou revenda onde adquiriu o produto.
 PARA O REVESTIMENTO SAMPA – A cada saco de
argamassa de 20 kg misture 300 g de cola PU.
Argamassa recomendada ACIII.

Rejunte
 Nossos revestimentos das linhas Toscana,
Londres, Espanha, França, Linha City, Loft NY,
Marrocos, Soho e Portugal, Sampa devem ser
assentados com junta seca, ou seja, sem
espaçamentos entre as placas cerâmicas. Caso
seja opção de assentar com junta, é necessário
que as peças tenham a face protegida para
garantir que o rejunte não entre em contato com
as mesmas e dificulte a limpeza.
 Não aconselhamos o uso de rejuntes coloridos.
Tratamento e Manutenção
 Com toda umidade da massa de assentamento
eliminada, poderá ser aplicado Oleofugante Del
Favero, Realçador de cor Del Favero ou cera
líquida incolor.
 Não utilizar resina ou produtos similares, pois
estes podem alterar as características do
revestimento.
 Para limpeza usual utilize produtos de pH neutro.
Não utilize ácidos, pois podem causar manchas
irreversíveis no revestimento. (Se necessário,
utilize o Limpador Limpeza Pesada Del Favero,
seguindo o manual deste produto.)
 A Del Favero não se responsabiliza por danos
causados
pela
aplicação
de
qualquer
produto/tratamento não recomendado. Passível
de perda de garantia. Em caso de dúvidas,
consulte-nos ou o revendedor.
*Os tijolos da linha Espanha (Madri, Córdoba e Sevilha)
recomendamos o assentamento sem o alinhamento de
junta (juntas aleatórias), este procedimento facilita a
instalação
devido
diferenças
dimensionais
no
comprimento dos tijolos.
*Manchas de eflorescências não são consideradas defeito,
pois não são causadas pela fabricação do revestimento.
* Ocorrerá a perda de garantia caso não seja seguido as
recomendações deste manual.
*Caso tenha dúvidas, não assente o produto. Entre em
contato com a fábrica ou revendedor.
* Importante: Produto assentado é considerado produto
aceito.

* Qualquer dúvida ligue: Cerâmica Del Favero Ltda.
(19) 3673-1725 ou 3673-1075

