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CONSTRUÇÃO DE UM TAMPO DE COZINHA

Este documento tem como objetivo fornecer as informações e os conhecimentos técnicos necessários para construir um tampo de cozinha.
As considerações que se seguem são o resultado da investigação que envolveu, juntamente com o Centro de Investigação da Panariagroup,
várias empresas líderes do mercado que operam no setor dos tampos de cozinha e os principais fabricantes de produtos adesivos do mundo.
Basicamente, um tampo de cozinha é constituído pelo seguinte:
1. LINEA, nas suas diferentes versões, é o elemento de acabamento do tampo (ver “2 – LINEA”);
2. Um produto adesivo que irá unir o suporte ao elemento LINEA, nas suas diferentes versões (ver “4.2 – colas recomendadas”);
3. Um suporte sobre o qual o elemento LINEA é instalado, nas suas diferentes versões (ver “4.1 – Material de suporte”).
As operações necessárias para a construção do
tampo de cozinha são as seguintes:

1

B

2
A

3

A. Corte e perfuração de LINEA, nas suas diferentes
versões, para criar os orifícios para torneiras, espaço
para lava-loiças, etc. (ver “3 – Trabalhar com as várias
versões de LINEA”);
B. Instalação de LINEA, nas suas diferentes versões
(ver “4.3 – Instruções de instalação”);
C. Acabamentos finais para conferir um aspeto
perfeito ao tampo. Estas operações, normalmente,
envolvem as extremidades e cantos e são necessárias
para ocultar os pontos de união, por exemplo, entre
a extremidade vertical e a superfície horizontal (ver
“3.3 – Construir o ângulo”).
A sequência dos processos pode variar consoante
os requisitos do fabricante do tampo.
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02
LINEA

2.1 – O que é LINEA

Características físicas e químicas

LINEA é o resultado da tecnologia mais recente. É produzido no formato de 300 x100cm, com uma espessura de 3mm, 5mm e 6mm,
utilizando uma mistura de porcelana constituída por argila e matérias-primas da mais elevada qualidade. É prensado com uma força de
15 000 toneladas. A cozedura é realizada em fornos inovadores e ecológicos, que são fruto da investigação e do know-how da Panariagroup.
Os mosaicos LINEA são resistentes ao calor, a manchas, a riscos e a sua superfície é totalmente não absorvente. A sujidade, as bactérias,
os fungos ou outros bolores patogénicos não conseguem penetrar na superfície do produto.
A resistência ao calor garantida por LINEA permite pousar tachos ou pratos quentes diretamente no tampo.

2.2 – LINEA LINEA 3PLUS, LINEA 5PLUS, LINEA 6mm e outras versões a pedido
LINEA (em todas as suas versões) é um material adequado para tampos de cozinha. A escolha entre as diferentes versões fica ao critério da
pessoa encarregada da construção do tampo de cozinha. A versão utilizada com maior frequência é LINEA 3PLUS. Para obter as melhores
características mecânicas e acabamentos de superfície especiais, pode optar por LINEA 5PLUS e LINEA 6mm ou LINEA 3mm e LINEA 5mm
(somente a pedido). A versão LINEA de dupla camada destina-se a ser utilizada em situações em que o suporte fornecido pelo substrato
não é contínuo (por exemplo, estruturas metálicas)

LINEA 3PLUS
3,5mm
Espessura

Mosaicos em grés porcelânico com 3,5mm de
espessura, reforçados com malha de fibra de
vidro na parte posterior, em tamanhos até
300x100cm.
Devem ser unidos a um substrato adequado.

Espessura

6mm

Espessura

Norma/Método
de teste

Valores
LINEA 3PLUS

Valores
LINEA 5PLUS

Valores
LINEA 6mm

Densidade

ISO 14617-1
ASTM C97

2300 – 2500 kg/m3

2300 – 2500 kg/m3

Absorção de água

ISO 14617-1
ASTM C97

≤ 0,05%

Resistência à flexão

ISO 14617-2

Resistência à
compressão

* Somente a pedido
Valores
LINEA 5mm

Valores
LINEA DE DUPLA CAMADA

2300 – 2500 kg/m3

2300 – 2500 kg/m3

2300 – 2500 kg/m3

≤ 0,05%

≤ 0,05%

≤ 0,05%

≤ 0,05%

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

≥ 50 MPa

ISO 14617-15

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

392 MPa

Resistência ao gelo

ISO 14617-5

KM f25 = 1

KM f25 = 1

KM f25 = 1

KM f25 = 1

KM f25 = 1

Resistência ao
calor seco

EN 12722

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 160 °C)

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 160 °C)

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 160 °C)

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 160 °C)

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 160 °C)

5 (Sem efeitos visíveis a
EN 438-2 PAR.16 uma temperatura de teste
máxima de 180°C)

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 180°C)

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 180°C)

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 180°C)

5 (Sem efeitos visíveis a
uma temperatura de teste
máxima de 180°C)

Resistência ao
calor seco
Resistência
química a
produtos de
limpeza doméstica

ISO 14617-10

C4 Sem efeitos visíveis

C4 Sem efeitos visíveis

C4 Sem efeitos visíveis

C4 Sem efeitos visíveis

C4 Sem efeitos visíveis

Resistência a
líquidos frios

EN 12720

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

Resistência a
líquidos frios
(Produtos de
limpeza)

Procedimento
CATAS ( **)

5 (Sem alteração)

5 (Sem alteração)

5 (Sem alteração)

5 (Sem alteração)

5 (Sem alteração)

LINEA 6mm

Resistência à
abrasão profunda

ISO 14617-4

30,0 mm

30,0 mm

30,0 mm

30,0 mm

30,0 mm

Mosaicos em grés porcelânico com 6mm de
espessura, em tamanhos até 120x260cm.
Devem ser unidos a um substrato adequado.

Resistência a riscos

UNI 9428

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

Atividade
antimicrobiana

ISO 22196

Até 99%

Até 99%

Até 99%

Até 99%

Até 99%

LINEA 5PLUS
5,5mm

Características
técnicas

Mosaicos em grés porcelânico com 5,5mm de
espessura, reforçados com malha de fibra de
vidro na parte posterior, em tamanhos até
300x100cm.
Devem ser unidos a um substrato adequado.

* Somente a pedido

Microban®

LINEA 3mm e 5mm
3mm e 5mm
Espessura

Mosaicos em grés porcelânico com 3mm e 5mm
de espessura, em tamanhos até 300x100cm.
Devem ser unidos a um substrato adequado.

Resistência a
fungos

Higiene

ASTM G21

Sem crescimento de fungos Sem crescimento de fungos Sem crescimento de fungos Sem crescimento de fungos Sem crescimento de fungos

Excelente (percentagem de Excelente (percentagem de Excelente (percentagem de Excelente (percentagem de Excelente (percentagem de
Procedimento remoção de bactérias >99% remoção de bactérias >99% remoção de bactérias >99% remoção de bactérias >99% remoção de bactérias >99%
( **)
após limpeza com detergente após limpeza com detergente após limpeza com detergente após limpeza com detergente após limpeza com detergente
CATAS
não antimicrobiano)
não antimicrobiano)
não antimicrobiano)
não antimicrobiano)
não antimicrobiano)

Libertação de
chumbo e cádmio

ISO 10545-15

Sem emissão

Sem emissão

Sem emissão

Sem emissão

Sem emissão

Resistência à luz

UNI EN 15187

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

5 Sem efeitos visíveis

Resistência ao
impacto

EN 14617-9

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

(Consoante o tipo de
suporte)

Valor médio = 3J

LINEA DE DUPLA CAMADA
7mm

Espessura
8

Mosaicos “de dupla camada” em grés porcelânico
com 7mm de espessura, constituídos por dois
mosaicos LINEA 3mm unidos e reforçados com
uma malha de fibra de vidro, em tamanhos até
300x100cm.

( ** ) CATAS – centro de investigação, desenvolvimento e testes laboratoriais para os setores da madeira, mobiliário, ambiente e alimentação.
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TRABALHAR COM AS VÁRIAS VERSÕES DE LINEA

Uma característica marcante de LINEA é a sua extrema facilidade de instalação. Este material pode ser facilmente cortado, modelado e
perfurado, tanto por ladrilhadores como por artesãos especializados (canteiros, vidreiros, etc.), com recurso a máquinas e ferramentas
automáticas para grés porcelânico, vidro e mármore. Para operações manuais e quando utilizar ferramentas mecânicas (como, por exemplo,
afiadoras angulares, fresas, berbequins manuais e elétricos), recomenda-se o uso de luvas, máscaras de proteção contra o pó e óculos de
proteção.
Se for necessário perfurar tubos ou fazer cortes para caixas de comutação ou outros itens, deve escolher LINEA 3PLUS, LINEA 5PLUS ou
LINEA de dupla camada personalizado.

CORTE COM DISCOS DE DIAMANTE
Fig. 7 – Todas as versões de LINEA podem ser cortadas com discos de diamante inseridos
numa afiadora elétrica de mão. A velocidade de rotação do disco deve ser elevada (>10000
RPM) e a velocidade de alimentação reduzida (< 1 m/min). Consoante o tipo de disco e
o comprimento do corte, poderá ser necessário arrefecer o disco com água. Os discos
recomendados são os de tipo fino, normalmente utilizados para corte de grés porcelânico.
As vantagens deste tipo de corte incluem a facilidade de execução e a possibilidade de
corte durante a instalação.

3.1 – Processamento manual
PERFURAÇÃO

PREPARAÇÃO
É essencial trabalhar numa superfície plana e limpa; para tal, é possível utilizar a cobertura da palete de 300 x 100 cm.
UTILIZAR UM CORTA-VIDROS OU UM CORTADOR DE MOSAICOS MANUAL
Fig. 1 – Pode obter excelentes resultados em termos de modelagem e cortes limpos
se sulcar todas as versões de LINEA com os corta-vidros especiais Silberschnitt 2000
fabricados pela Bohle Italia ou com o cortador de mosaicos manual fabricado pela Würth.
Para obter bons cortes, nunca desprenda o corta-vidros do mosaico ao longo de toda
operação de corte.

Fig. 8 – Relativamente à perfuração
manual, utilize brocas de tungsténio com
diâmetro até 10 mm em berbequins ou
aparafusadoras a pilhas.

Fig. 9/10 – Em alternativa, pode utilizar discos de corte em afiadoras angulares, berbequins
elétricos ou aparafusadoras a pilhas.

CORTE INTERNO/CORTE EM L
Fig. 11 – Para obter cantos internos e em L, arredonde o vértice do canto interno
utilizando brocas com um raio de, pelo menos, 5 mm que reduzam o risco de quebra. Em
seguida, corte com discos de diamante, tendo cuidado para parar de mover a ferramenta
de corte para a frente quando chegar ao orifício previamente perfurado. Para perfurar e
cortar com discos de diamante, siga as instruções acima indicadas.
Fig. 2 – Para sulcar o mosaico em linha
reta, pode utilizar-se réguas de desenho
em alumínio, normalmente utilizadas pelos
construtores.

Fig. 3 – Após a sulcagem, é suficiente
dobrar a laje para separar as duas partes.

Fig. 4 – Para LINEA 3PLUS e LINEA 5PLUS,
assim que o mosaico tiver sido sulcado e
separado, o processo de corte conclui-se
ao cortar a fibra de vidro com um cortador
normal.

Fig. 5 – Uma ferramenta prática de corte é a régua de corte de mosaicos (por exemplo,
Keracut da Sigma ou Free-cut da Raimondi). Relativamente a LINEA 3PLUS e LINEA 5PLUS,
depois de sulcar a parte cerâmica e separar a laje, conclua a operação cortando a malha
de fibra de vidro com um cortador normal (Fig. 4).

Fig. 6 – Com as réguas de corte de mosaicos, pode utilizar afiadoras angulares de mão,
adaptadas a estruturas especiais que conseguem “encaixar” na guia de corte. Desta forma,
é possível criar cortes a 90° e 45° para obter cortes em bisel e peças chanfradas.
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Quando utilizar estas ferramentas:
- arrefeça o ponto perfurado com água;
- não exerça demasiada pressão e tenha em conta a resistência do tipo de grés laminado em que está a trabalhar;
- se utilizar brocas de tungsténio, comece a perfurar a baixa velocidade;
- se utilizar berbequins ou aparafusadoras, não selecione o modo de martelagem.
ACABAMENTO DE EXTREMIDADES

Fig. 12 – O acabamento das extremidades
podem ser feito manualmente com
esponjas abrasivas de diamante ou papel
abrasivo. Com uma ligeira passagem
na parte lateral da laje, pode obter uma
extremidade ligeiramente arredondada ou,
com várias passagens, um efeito biselado.

Fig. 13 – É possível obter os mesmos
resultados com discos de lixa adaptados a
afiadoras angulares de mão.

Também é possível utilizar
ferramentas mecânicas
depois de unir LINEA (nas
suas várias versões) ao
suporte.
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3.2 – Processamento com máquinas

Se for necessário fazer perfurações para tubos ou realizar cortes internos em mosaicos que não tenham um suporte
adequado, deve escolher LINEA 3PLUS, LINEA 5PLUS ou LINEA de dupla camada personalizado.
Independentemente do sistema adotado, a superfície subjacente deve ficar perfeitamente plana para evitar a vibração e movimentos da
laje que possam provocar quebras ou danos no acabamento. Recomenda-se o uso de ferramentas de diamante para grés porcelânico,
em boas condições de funcionamento.
Se for necessário fazer perfurações para tubos ou realizar cortes internos em mosaicos que não tenham um suporte adequado, deve
escolher LINEA 3PLUS, LINEA 5PLUS ou LINEA de dupla camada personalizado. Para obter cantos internos e cortes em L, arredonde a
extremidade do canto utilizando brocas com um raio de, pelo menos, 5 mm para reduzir o risco de quebra. Antes de cortar, recomendase que realize alguns testes para configurar a máquina da melhor forma possível.
Os parâmetros de funcionamento indicados neste manual têm um carácter meramente indicativo e devem ser aperfeiçoados e
verificados pelo utilizador em função do material utilizado e das operações a realizar.

PERFURAR COM UMA MÁQUINA CNC
Fig. 18 – Também é possível perfurar LINEA, em todas as suas versões, com máquinas
CNC.
Faça um furo preliminar com uma broca de diamante e, se necessário, utilize uma broca
craniana para aumentar o orifício até às dimensões necessárias. Utilize uma broca com
diâmetro entre 4 e 8 mm. A velocidade de funcionamento é de 40 mm/min. com uma
velocidade de rotação do mandril de 900 RPM. Quando utilizar estas ferramentas:
arrefeça o ponto perfurado com água; comece a perfurar a baixa velocidade; nunca
exerça demasiada pressão e tenha em conta a resistência do tipo de LINEA em que está
a trabalhar.
PERFURAR COM UMA MÁQUINA DE JATO DE ÁGUA
Fig. 19 – Todas as versões de LINEA podem ser perfuradas com máquinas de corte por
jato de água.
Com máquinas de jato de água, é possível obter orifícios de menor diâmetro, em
comparação com os que realizados com uma máquina de controlo numérico. A velocidade
de funcionamento deve estar compreendida entre 2 e 3 m/min.

SULCAGEM
Fig. 14 – Todos os tipos de SLIMTECH podem ser cortados com máquinas de sulcagem. Esta
operação deve ser realizada num banco de corte e na face frontal da laje. Relativamente a
LINEA 3PLUS e LINEA 5PLUS, se não for possível realizar esta operação automaticamente
num banco de corte, é necessário cortar a malha de fibra de vidro manualmente com um
cortador. Mova a ferramenta de corte para a frente a uma velocidade de 10 m/min. e, em
qualquer caso, a uma velocidade adequada ao acabamento e à cor da laje. Aplique uma
pressão média de cerca de 1,2 bar. Em mosaicos de cores claras, deve exercer uma pressão
de cerca de 1,5 bar.

POLIMENTO DE EXTREMIDADES
Fig. 20 – Para moldar e polir a extremidade da laje, utilize discos de diamante/abrasivos,
adequados para obter uma extremidade com o formato e o tamanho pretendidos. Utilize
um disco polidor para o acabamento da extremidade. Estão disponíveis diversos discos
para obter diversos acabamentos de extremidade. A velocidade de funcionamento deve
ser previamente testada.

CORTAR COM UM DISCO
Fig. 15 – Todas as versões de LINEA podem ser cortadas com discos de diamante.
Utilize discos especialmente fabricados para grés porcelânico e em boas condições de
funcionamento. A velocidade de rotação do disco deve ser elevada (>2000 RPM) e a
velocidade de alimentação reduzida (entre 0,5 e 1 m/min). Consoante o tipo de disco e o
comprimento do corte, poderá ser necessário arrefecer o disco com água.
Reduza a velocidade no início e no fim do corte.

CORTE A 45°
Fig. 21 – Para obter cortes a 45°, utilize discos de diamante com um ângulo de 45°.
Desta forma, é possível unir dois mosaicos LINEA para criar um canto. O canto deve ser
posteriormente biselado. Estão disponíveis diversos discos para obter uma variedade de
acabamentos de extremidade. A velocidade de funcionamento deve ser previamente
testada.

CORTAR COM MÁQUINAS CNC
Fig. 16 – Também é possível perfurar LINEA, em todas as suas versões, com máquinas
CNC. A velocidade de rotação do cortador varia entre 12 000 e 18 000 RPM, com uma
velocidade de alimentação entre 0,5 e 1 m/min.

BISELAMENTO

CORTAR COM MÁQUINAS DE JATO DE ÁGUA

Fig. 22 – Todas as versões de LINEA podem ser biseladas.
Para suavizar os cortes curvos, é necessário utilizar uma máquina CNC com um esmeril de
5 eixos. Estão disponíveis diversos discos para obter uma variedade de acabamentos de
extremidade. A velocidade de funcionamento deve ser previamente testada.

Fig. 17 – Todas as versões de LINEA podem ser perfuradas com máquinas de corte por
jato de água. A velocidade de avanço desta operação deve estar compreendida entre 2 e
3 m/min.

À exceção do processo de sulcagem,
também é possível utilizar todas as
ferramentas mecânicas depois de unir
LINEA (nas suas várias versões) ao suporte.
12
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3.3 – Construção do ângulo
3.3.1 – Solução 1

3.3.2 – Solução 2

Normalmente, o acabamento
das extremidades é feito com
ferramentas de utilização
comum no processamento de
pedras naturais e vidro.
1 – Mosaico LINEA em todas as suas
versões.

2 – Crie um corte a 45° na extremidade
interior da laje com uma afiadora angular
de mão ou uma afiadora adaptada a uma
guia como, por exemplo, a máquina de
biselar 36B fabricada pela Sigma.

3 – Aplique cola no suporte.

4 – Instale a primeira laje.

5 – Coloque a segunda laje, utilizando
espaçadores cruzados de 1 mm.

6 – Quando a cola tiver secado, faça um
corte a 45° com uma afiadora angular de
mão ou uma afiadora adaptada a uma guia
como, por exemplo, a máquina de biselar
36B fabricada pela Sigma.

7 – Lixe a extremidade utilizando uma
esponja com acabamento de diamante ou
um disco de retificação numa retificadora
de mão.

8 – Aplique betume epóxi com uma
talocha (*).

1 – Mosaico LINEA em todas as suas
versões.

2 – Aplique cola no suporte.

3 – Instale a primeira laje.

4 – Coloque a segunda laje, utilizando
espaçadores cruzados de 1 mm.

5 – Quando a cola tiver secado, aplique
betume epóxi com uma talocha (*).

6 – Retire o excesso de betume com uma
esponja humedecida em água quente e
álcool (*).

7 – Quando a cola tiver secado, faça um
corte a 45° com uma afiadora angular de
mão ou uma afiadora adaptada a uma guia
como, por exemplo, a máquina de biselar
36B fabricada pela Sigma (*).

8 – Lixe a extremidade utilizando uma
esponja com acabamento de diamante ou
um disco de retificação numa retificadora
de mão.

9 – O canto está pronto.

(*) Para realizar esta operação, siga rigorosamente as instruções fornecidas pelo fabricante do betume epóxi.

9 – Retire o excesso de betume com uma
esponja humedecida em água quente e
álcool (*).

14

10 – O canto está pronto.
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INSTALAR AS VÁRIAS VERSÕES DE LINEA
À semelhança de qualquer material de construção, LINEA funciona em combinação com outros materiais. Por este motivo, é essencial:
- definir as características do suporte onde serão instalados os mosaicos (ver “4.1 – Material de suporte”);
- escolher uma cola adequada ao suporte e à utilização prevista (ver “4.2 – Colas recomendadas”);
- instalar LINEA no suporte da forma correta (ver “4.3 – Instruções de instalação”).
Se os requisitos previstos nestes três pontos forem observados, poderá tirar o máximo partido das características únicas de LINEA.

4.1.2 – Suporte: tipos de substrato mais comuns
A pesquisa de mercado demonstra que os tipos de suporte mais utilizados possuem as características descritas acima (ver “4.1.1 -– Suporte:
características necessárias”).

4.1 – Material de suporte
4.1.1 – Material de suporte: requisitos
O suporte onde serão instalados os mosaicos deve ter as características explicadas de forma mais detalhada abaixo. A verificação e inspeção
destas condições é da responsabilidade do projetista e das pessoas que realizarem os trabalhos de instalação.

■ SECO

1

1. Lajes em mármore resinado
Obtém-se misturando o mármore natural, previamente triturado (disponível em diferentes
tamanhos de grão), com resinas especiais; essa mistura é colocada em moldes para formar
blocos, que são posteriormente secos, cortados em lajes e acabados.

2

2. Poliestireno de alta densidade
Painel rígido em poliestireno de alta densidade. O seu excelente desempenho, estabilidade
dimensional e facilidade de instalação tornam-no num dos materiais mais populares.

■ PLANO
Fig. 23 – Este teste pode ser realizado
com um higrómetro para materiais
de construção. É aceitável um teor de
humidade inferior a 2% antes da instalação.

2m

Fig. 24 – O teste de planaridade é realizado
com uma régua de desenho com um
comprimento de, pelo menos, 2 metros.
Coloque a régua sobre a laje em todas
as direções. A tolerância permissível é de
2 mm.

3

4

5

■ ESTÁVEL AO LONGO DO TEMPO
Fig. 25 – O suporte deve ter as
características adequadas à utilização
prevista e deve permanecer estável ao
longo do tempo.

■ LIMPO
Fig. 26 – A superfície do suporte deve
estar limpa. É necessário remover o pó,
óleo, gordura, sujidade e resíduos, uma vez
que podem comprometer a aderência.

3. Painéis tipo WEDI
Painel fabricado em espuma de poliestireno extrudido que possui uma camada de
endurecimento sem substâncias de cimento de ambos os lados e é coberto por não-tecido.
4. Painel de contraplacado marítimo
Painel constituído por várias camadas de folheados de madeiras nobres. Trata-se de um
tipo de madeira leve multicamadas, muito resistente à humidade.
5. Vários aglomerados
Os painéis são fabricados com materiais pobres devidamente triturados e misturados e,
em seguida, compactados através do uso de produtos de união específicos.

4.2 – Colas recomendadas
■ SEM FISSURAS
Fig. 27 – Antes da instalação, vede todos
os orifícios e fissuras.

Regra geral, não existe um produto universal que seja adequado para unir todos os materiais de construção a todos os tipos de substrato.
Esta regra geral aplica-se a LINEA.
Como resultado da pesquisa de mercado realizada por empresas com atividade no setor dos tampos de cozinha e depois de consultar
alguns dos maiores fabricantes de produtos adesivos, é possível afirmar que uma boa cola para aplicação de um tampo de cozinha deve
ter as seguintes características:
- Assegurar uma aderência perfeita entre o suporte e o mosaico;
- Resistir a pequenos movimentos e/ou expansões do suporte;
- Resultar na menor espessura possível.
Geralmente, o responsável pela construção do tampo seleciona um fabricante de produtos adesivos e, em conjunto, ambos identificam
o produto mais adequado, consoante os requisitos de fabrico. Os tipos utilizados com maior frequência são:
- Dois componentes, com catalisador químico para acelerar o tempo de secagem;
- Colas epóxi;
- Colas epóxi de secagem rápida;
- Poliuretânicos (tais como Ultrabond I730 e Ultrabond I420 da Mapei);
- Mastiques;
- Polímeros MS (tais como Ultrabond I405 da Mapei).
O método de aplicação do produto adesivo varia consoante o produto utilizado, por isso, siga as indicações fornecidas pelo fabricante.
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4.3 – Instruções de instalação
A técnica de colocação de mosaicos é muito diferente se trabalhar em pequena escala ou em contexto semi-industrial. Segue-se uma
ilustração que representa a colocação em contexto de pequena escala.
Em todas as situações, todas as versões de LINEA podem ser instaladas tanto com uma camada única de produto adesivo, em “aplicação
única”, como com uma camada dupla de cola, em “aplicação dupla”. Em todos os casos, siga as indicações abaixo e certifique-se de que o
suporte e o mosaico possuem uma aderência de 100%.
O método de aplicação do produto adesivo varia consoante o produto utilizado, por isso, siga as indicações fornecidas pelo fabricante.

4.3.1 – Instruções de instalação manual: aplicação do produto adesivo
MÉTODO DE CAMADA ÚNICA

MÉTODO DE CAMADA DUPLA

COMPRESSÃO DO MOSAICO

LIGAÇÃO DE PERFIS, ACABAMENTO E PEÇAS DE ACABAMENTO

Todas as versões de LINEA
podem ser acabadas com
os perfis disponíveis no
mercado.

PERFIS PARA PORTAS DE
ARMÁRIOS E TAMPOS DE
COZINHA

Fabricante

Abaixo, poderá encontrar algumas soluções possíveis utilizando os perfis comercializados
pelos principais fabricantes no mercado. As soluções abaixo indicadas têm algumas
características técnicas e desenho diferentes, consoante o fabricante. Por motivos de falta
de espaço, estas não são apresentadas de forma detalhada neste manual. Os desenhos e as
instruções são, por isso, meramente indicativos e genéricos. Para mais informações e para
obter uma ideia exaustiva de todas as gamas disponíveis, consulte o fabricante. Encontrará
uma lista de fabricantes no capítulo “7 – Contactos úteis”.
PROFILITEC S.p.A.

www.profilitec.com

PROGRESS PROFILES

www.progressprofiles.com

SCHLÜTER-SYSTEMS ITALIA SRL

www.schlueter.it

PROFILPAS

www.profilpas.com

WEDI

www.wedi.it

DURAL

www.dural.de/en

RARE

www.rareboxdoccia.com

Produtos mais
vendidos

Perfil completo

Fig. 28 – Este método refere-se apenas a
produtos adesivos em que o fabricante
tenha colocado a indicação “camada única”.
Espalhe o produto adesivo por toda a
superfície do suporte. Siga as instruções
do fabricante do produto adesivo
relativamente ao tipo de espátula e aos
métodos de aplicação.

Fig. 29 – Aplique o produto adesivo
com a técnica de camada dupla, isto é,
aplicando uma camada completa sobre
a superfície, utilizando uma talocha com
dentes quadrados de 6 mm (por exemplo,
Raimondi ref. n° 138HFV6).
Em seguida, aplique o produto adesivo
também na parte posterior da laje,
utilizando uma talocha dentada quadrada
de 3 mm. Não se esqueça de colocar
produto adesivo adicional nos cantos do
mosaico.

Fig. 30 – Depois de colocar o mosaico,
certifique-se de fica bem unido à
superfície subjacente para evitar espaços
e a formação de bolsas de ar. Para este fim,
deve utilizar um maço de borracha (por
exemplo, Raimondi “142G”).

PERFIS PARA
ÂNGULOS EXTERNOS

Produtos mais
vendidos

Perfis para degraus salientes
Schlüter®-Systems

Rondec

Progress profiles

Prostyle KL10

Profilpas

Prostep

Profilitec

Roundjolly RJ

Schlüter®-Systems

Rondec

Progress Profiles

Projolly Quart

Profilpas

Protrim

Profilitec

Squarejolly SJ

Schlüter®-Systems

Quadec

Progress Profiles

Projolly Square

Sanitec SB

Profilpas

Proangle Q

Schlüter®-Systems

ECK-KHK

Dural

Squareline

Progress Profiles

Proseal

Profilpas

Saniboard

Profiltec

Mosaictec RJF

Dural

Duracove
Progress Profiles

Prokerlam LINE

Profilpas

Probord IPA

Profilitec

Stairtec SE

Schlüter®-Systems

ECK-K

Progress Profiles

Proedge

Profilpas

Procorner

Dural

Duragard

Profilitec

Progress Profiles

Planotec BP

Protop

Perfil arredondado

Perfis com compartimento para mosaico

Progress Profiles

Protect J, T, Q

Perfil reto

4.3.2 – Instruções de instalação manual: instalação do mosaico

PERFIS PARA
ÂNGULO INTERNO

Fabricante

Produtos mais
vendidos

Perfis de ângulo obtuso
Profilitec

Por serem extremamente leves, os
mosaicos são fáceis de instalar.
Os mosaicos de formato 300 x 100:

Perfil de canto fino

Perfis de ângulo reto

Fig. 31– Para manusear os mosaicos,
levante-os em posição vertical, segurandoos pela extremidade superior. Podem
então ser movidos com a ajuda de outra
pessoa.

Fabricante

Fig. 32 – Pouse a laje pelo lado mais longo
e oriente-a para baixo na direção do chão.

A estrutura

PERFIS CURVOS

Schlüter®-Systems

ECK-KI

Progress Profiles

Probat

Profilpas

Saniboard

Fabricante

Produtos mais
vendidos

Perfis de canto

Perfil metálico para curvas

cm 240
Ventosa

18

cm 8,5

cm 80

Para manusear mosaicos LINEA em
segurança, em todas as versões e no
formato 300x10cm, está disponível, a
pedido, uma estrutura especial. Esta
estrutura é fabricada em alumínio e inclui
ventosas.

Profilitec

Curveline

Schlüter®-Systems

Schiene

Progress Profiles

Curve

Profilpas

Proflex Line

Dural

Z-FLEX
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INSTRUÇÕES DE LIMPEZA DE TAMPOS DE COZINHA
6.1 – Limpeza diária

6.2 – Limpeza profunda

LINEA é muito fácil de limpar e não requer manutenção especial.
No cuidado diário, utilize detergentes neutros diluídos em bastante água quente. Os detergentes não devem conter cera nem deixar
marcas brilhantes. Seque com um pano de microfibras de boa qualidade. Uma vez limpo, enxague e limpe a água com outro pano de
microfibras seco.
Os detergentes utilizados devem ser diluídos de acordo com as informações fornecidas na embalagem do produto.
Após a instalação do tampo de cozinha, realize uma primeira limpeza para eliminar vestígios dos mastiques e silicones possivelmente
utilizados durante a instalação.
Com o passar do tempo e com o uso de detergentes normais vendidos comercialmente, pode ocorrer a formação de películas opacas
na superfície do tampo. Algumas bebidas como, por exemplo, Coca Cola®, água e vinho, se forem derramadas na superfície do mosaico,
podem eliminar estas películas e restaurar o aspeto original. As “manchas” criadas por bebidas serão as únicas partes realmente limpas do
mosaico. Para evitar a formação destas ceras e manchas opacas, recomenda-se que utilize apenas detergentes neutros para limpeza de
rotina. Para eliminar as manchas acima indicadas, é necessário “desencerar” toda a superfície do mosaico.
Lista de detergentes neutros sem ceras

Produto para limpar o chão
Fila Cleaner
Pflegereiniger
HMK P15
Bonamain Plus
Bonadecon

Suporte a limpar
LINEA

O que vê?

Faberchimica
Fila
Lithofin
HMK
Bonasystems Italia
Bonasystems Italia

Tipo de sujidade

O que utilizar

Manchas brilhantes

Aplique um detergente ligeiramente
ácido (como, por exemplo, Tile Cleaner
da FABERCHIMICA ou Bonamain PLUS da
Bonasystems Italy), não diluído, e deixe
atuar durante 5-10 minutos. Esfregue com
uma esponja branca, enxague bem e
seque com um pano de microfibras para
limpeza.

LINEA

Instruções

Nome do detergente

Fabricante
Faberchimica
Fila
PanariaGroup

Café, Coca Cola®,
sumo de fruta

Detergente
Base alcalina

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.

Tira-nódoas de cor
PS87
Greslind

Vinho

Detergente oxidante

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.

Oxidante

Faberchimica

Resíduos de calcário

Detergentes de base
ácida

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
Teste o produto nos mosaicos antes de utilizar. Isto aplica-se
particularmente a produtos lapidados e polidos.

Viakal

Procter & Gamble

Ferrugem

Detergentes de base
ácida

Dilua o produto e aplique diretamente sobre a mancha.
Deixe atuar durante 10/20 minutos e, em seguida, enxague
cuidadosamente. Repita se necessário. Teste o produto nos
mosaicos antes de utilizar. Isto aplica-se particularmente a
produtos lapidados e polidos.

Ácido muriático diluído

(vários fabricantes)

Marcas de lápis ou
marcas metálicas

Pasta abrasiva

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
Teste o produto nos mosaicos antes de utilizar. Isto aplica-se
particularmente a produtos lapidados e polidos.

Creme de polir
Vim clorex
Detergum (*)
Decapante forte (*)
(*) NÃO utilizar em produtos
lapidados ou polidos.

Faberchimica
Guaber
Zep Italia
Faberchimica

Caneta de tinta
permanente, caneta
de feltro

Detergente
à base de solventes

Os solventes devem ser aplicados diretamente sobre a mancha,
sem serem diluídos. Deixe atuar durante cerca de 15/30
segundos. Repita se necessário. Relativamente ao “Tira-nódoas
de cor”, siga as instruções do fabricante.

Diluente Nitro
1,2-dicloroetileno
Terebintina/“white spirit”
Tira-nódoas de cor

Verniz de unhas

Detergente
à base de solventes

Os solventes devem ser aplicados diretamente sobre a mancha,
sem serem diluídos. Deixe atuar durante cerca de 15/30
segundos. Repita se necessário.

Acetona
Solvente para verniz de
unhas

(vários fabricantes)
(vários fabricantes)

Sujidade de betume

Detergente para betume

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.

Fuganet
Fugenreiniger

Fila
Lithofin

Como deve proceder?

Fabricante

Fica manchado, absorve

6.1.1 – Resistência a líquidos frios
EN 12720 – RESISTÊNCIA A LÍQUIDOS FRIOS
Produtos

Suporte a limpar

Se a limpeza diária tiver sido realizada com detergentes inadequados

(*) Siga as instruções indicadas na embalagem. Teste o
produto antes de utilizá-lo efetivamente. Isto aplica-se
particularmente a produtos lapidados e polidos.
Nome do detergente

Em geral, recomenda-se a realização de um primeiro processo de limpeza com água quente e um detergente suave.
Se esta operação não for suficiente, pode avançar-se para técnicas de limpeza mais agressivas, consoante a natureza da mancha.
É muito importante respeitar as informações presentes nas fichas informativas e nas etiquetas dos produtos utilizados.
Ao utilizar os produtos de limpeza abaixo indicados, recomenda-se que preste especial atenção, uma vez que são particularmente agressivos,
especialmente em redor da placa de cozinha, do lava-loiça e em quaisquer elementos adjacentes que não sejam de porcelana laminada.

Procedimento CATAS

Tempo de contacto
16 horas 1 hora

( **)

– RESISTÊNCIA A LÍQUIDOS FRIOS (PRODUTOS DE LIMPEZA)

Produtos

Tempo de contacto: 16 horas

10 min

10 seg

Cif Gel com lixívia

5 (Sem alteração)

Ácido acético (solução aquosa a 10%)

5

/

/

-

Cif Spray ativo com lixívia

5 (Sem alteração)

Acetona

5

-

-

/

Cillit Bang contra calcário e sujidade

5 (Sem alteração)

Amoníaco (solução aquosa a 10%)

5

/

/

-

Cif Power Cream Cozinha

5 (Sem alteração)

Vinho tinto

5

/

/

-

Ajax Clássico Universal

5 (Sem alteração)

Ácido cítrico (solução aquosa a 10%)

5

/

/

-

Glassex com amoníaco

5 (Sem alteração)

Solução detergente

5

/

-

-

Vetril desinfetante multiusos

5 (Sem alteração)

Café

5

/

-

-

Lixívia Neoblanc

5 (Sem alteração)

Cloramina T (solução aquosa a 2,5%)

5

/

/

-

Viakal

5 (Sem alteração)

Etanol (solução aquosa a 48%)

5

/

/

-

Álcool desnaturado

5 (Sem alteração)

Acetato de etil-butilo (1:1)

5

-

-

/

Amoníaco (sol. 6/7%)

5 (Sem alteração)

Azeite

5

/

/

-

Mastro Lindo

5 (Sem alteração)

Óleo de parafina

5

/

-

-

Ajax chão

5 (Sem alteração)

Carbonato de sódio (solução aquosa a 10%)

5

/

-

-

Rio Casamia chão

5 (Sem alteração)

Cloreto de sódio (solução aquosa a 15%)

5

/

-

-

Lysoform Casa

5 (Sem alteração)

Chá

5

/

-

Tempo de contacto: 16 horas

Água destilada

5

/

-

-

Avaliação dos resultados

Cerveja clara

5

/

/

-

5

Nenhuma alteração

4

Nível ligeiro de alteração

Avaliação dos resultados

3

Nível médio de alteração

/

Desnecessário

2

Nível significativo de alteração

-

Não requerido pela norma UNI 10944

1

Nível muito alto de alteração

20 ( ** ) CATAS – centro de investigação, desenvolvimento e testes laboratoriais para os setores da madeira, mobiliário, ambiente e alimentação.

(vários fabricantes)
(vários fabricantes)
(vários fabricantes)

Faberchimica
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