INSTRUÇÕES DE ASSENTAMENTO DEL FAVERO
Contra Piso

Verificação do contra piso, que deve estar planificado,
desempenado, impermeabilizado e com caimentos, e curado
a pelo menos 14 dias.
 Constatação de que o contra piso encontra-se totalmente
sem umidade e limpo.





Preparação das peças







Recomendamos que os produtos sejam adquiridos
hidrofugados, evitando eflorescências.
Em caso de corte, para minimizar lascamentos, os pisos
devem ser previamente molhados.
Usar disco de corte diamantado com auxílio de água.
Por se tratar de produtos cerâmicos rústicos, poderá
ocorrer variação no tamanho e na tonalidade.
Obtenha melhor harmonia de cor, retirando peças de
vários pacotes misturando-as antes do assentamento.
Caso o fornecimento seja em mais de um lote
dimensional, não misturar os lotes.

Fórmula
Quantidade necessária
de rejunte (kg)/m² = (A+B) x E x L x CR* = kg/m²

(AxB)

Exemplo
Quantidade









No assentamento a argamassa deve recobrir toda a
superfície da base do piso.
Utilizar desempenadeira dentada 5 mm.
A argamassa industrializada deve ser específica para
área de assentamento do piso (área externa, interna, ou
piso sobre piso). Não utilizar cal.
Nunca utilize argamassa vencida e siga as instruções do
fabricante.
Aplicar e pressionar as peças realizando o amassamento
dos cordões.
Siga o espaçamento mínimo recomendado na
embalagem do piso (10 mm).
Ao assentar as peças, as muraturas (relevos nos versos)
deverão ser mantidas em um mesmo sentido e o
alinhamento destas deverá ter como referência o
centro, nunca as laterais. Espaçadores podem ser
usados como facilitadores, nunca como gabaritos.

Rejunte







Deve-se aguardar aproximadamente 3 dias para
começar o rejuntamento ou siga o manual do fabricante
da argamassa.
Antes do rejuntamento, passar uma camada de cera
líquida incolor para facilitar a limpeza do rejunte.
O rejuntamento deve ser feito em áreas de
aproximadamente 1 m². Sequencialmente inicie a
limpeza assim que o rejunte o permitir.
Recomendamos rejunte cimentício industrializado sem
adição de corantes, pois rejuntes coloridos podem
manchar o piso.

necessária

de

rejunte

(kg)/m²

(200+200)x12x10x1,75*= 2,1 kg/m²

=

200 mm x 200 mm

Assentamento


Para limpeza posterior, utilize Limpeza Pesada Del
Favero, esfregando com uma vassoura ou escova de
nylon, utilizando sempre água em abundância, para
eliminação do ácido e de resíduos da superfície dos
pisos. (Vide manual em nosso site)
Como calcular consumo:
Para calcular corretamente o consumo de um rejunte,
deve-se, inicialmente saber:
- O tamanho do produto a ser rejuntado;
- A largura e a espessura da junta de assentamento.
Obs.: todas as medidas devem estar na mesma unidade
métrica (mm).

Rejunte
CR*
Cerâmicas
1,75
*CR=Coeficiente do rejunte

Tratamento e Manutenção







Para testar se há umidade retida, cubra uma área com
plástico e prenda as extremidades deste. Após 24 horas
retire-o. Se a parte deste que estava em contato com o
piso estiver “suada”, espere mais alguns dias, repita
este teste até confirmar a eliminação da umidade. Após
este procedimento, poderá ser aplicado Óleofugante
e/ou Realçador de Cor Del Favero.
Nunca utilize resina sobre o piso ou outros produtos não
recomendados, pois estes podem alterar as
características do piso, perdendo sua garantia.
Para limpeza usual utilize produtos de pH neutro.
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.

IMPORTANTE: Produto assentado é considerado produto
aceito.
* Qualquer dúvida ligue: Cerâmica Del Favero Ltda.
(19) 3673-1725 ou 3673-1075

