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Características da superfície de assentamento

As peças devem ser aplicadas (com cimento cola/argamassa de assentamento), sobre uma base de argamassa, de espessura 
igual ou superior a 5 cm, com malha de ferro. Esta base deve ter a inclinação suficiente para impedir a acumulação de água e 
estar assente sobre uma tela de geotêxtil, colocada em cima de uma tela impermeável.

Construção da superfície de assentamento

1. Pavimento

2. Cimento cola / argamassa de assentamento

3. Base de argamassa

4. Malha de ferro

5. Tela geotêxtil

6. Tela impermeável

Limpeza da superfície

A superfície de aplicação das peças deve encontrar-se limpa, de modo a que a argamassa de assentamento possa aderir 
corretamente.

Argamassa de assentamento

As peças devem ser aplicadas sobre cimento cola tipo C2 (adesivo cimentício de aderência melhorada),segundo a norma EN 
12004:2007+A1:2012,4.1.

Muito importante: Os cimentos-cola que na marcação CE mencionem DND (desempenho não declarado), nos ensaios 
de durabilidade contra acções climatéricas/envelhecimento por calor e durabilidade contra gelo /degelo, não podem ser 
utilizados no exterior.

Uniformidade da cor

Dado o carácter rústico e natural do produto, ocorrem variações de tonalidade. Assim, recomenda-se que na aplicação se abram 
várias caixas, se possível de várias paletes, e se misturem as peças, para que se possa obter uma variação uniforme da cor.



Aplicação da argamassa de assentamento

A argamassa de assentamento deve ser aplicada com uma lâmina dentada, não deixando ficar espaços vazios e no sentido 
contrário ao das ranhuras das peças.

Corte das peças

O corte das peças deve ser efectuado com disco de diamante arrefecido a água.

Assentamento das peças

As peças devem ser colocadas sobre a argamassa de assentamento de modo a que as ranhuras da parte inferior fiquem 
orientadas no mesmo sentido (ver desenho). Podem ser utilizados fios esticados, réguas metálicas ou cruzetas* para ajudar 
ao alinhamento das peças.

*não utilizar nos cantos das peças, apenas para marcar a distância entre as peças.

Largura da junta de assentamento

A largura da junta pode variar proporcionalmente à dimensão das peças a aplicar. Aconselha-se a utilização de juntas entre 8 e 
11 mm de largura (norma EN 14411:2012), dependendo do formato, da área de aplicação e do aspeto desejado.

 Juntas de dilatação

- Periféricas, com largura mínima de 5 mm nos limites da superfície revestida.

- Intermédias, com largura mínima de 5 mm, aplicada em áreas quadradas.

 Exemplo: Área máxima 40m²

                Distancia máxima 8m
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Limpeza da argamassa de assentamento

Após a secagem devem ser removidos os excessos de argamassa de assentamento que tenham ficado a preencher os espaços 
vazios entre as peças, destinados à colocação da argamassa da junta.

Argamassa da junta

Deve ser utilizada uma argamassa específica para juntas, tipo CG2 (norma EN 13888:2009).

Limpeza da argamassa da junta

Quando se aplica a argamassa da junta deve-se ter o cuidado de evitar o seu contacto com a superfície das peças. No caso de ser 
necessário, remover argamassa da junta que tenha ficado em excesso, deve-se proceder do seguinte modo:

−	 Antes da argamassa secar, utilizar uma esponja húmida para a limpar sem deixar que a água da esponja penetre na junta;

−	 Passar a esponja sobre as juntas, limpando sempre a esponja em água entre cada passagem;

−	 Repetir a operação anterior após 3 horas.

Proteção das peças em obra

Depois da aplicação, as peças devem ficar protegidas através da utilização de plásticos ou cartões, de forma a manterem o seu 
aspecto inicial.

Limpeza final

Começar por encharcar as juntas de argamassa com água. Em seguida esfregar a superfície das peças com ácido diluído e 
com uma escova de pelo rijo, até se obter o grau de limpeza desejado. Após a escovagem retirar o ácido diluído com água 
abundante.

Manutenção

A manutenção da limpeza das peças deve ser realizada com água e detergente neutro. Se após limpeza for detectada a 
presença de manchas, deverá ser utilizado um detergente à base de ácido, de entre as várias marcas existentes no mercado.

Para qualquer esclarecimento é favor contactar o Departamento de Qualidade da Grestejo, S.A., através do telefone +351 249 
819 040.

Nota: Não são aceites reclamações depois de as peças se encontrarem aplicadas.

T: +351 249  819  040
F: + 351 249  819  049
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