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KNOW-HOW CONSOLIDADO

O grés porcelânico laminado é um produto inovador que revolucionou a
cerâmica e as suas aplicações possíveis: há mais de 15 anos que a Panariagroup
tem sido sinónimo de competência e fiabilidade na produção e distribuição
deste material.
A Panariagroup foi, na realidade, a primeira empresa de cerâmica a acreditar e
a investir neste produto, que lançou no mercado em 2004. Atualmente, pode
orgulhar-se de possuir um grande conhecimento, tanto das tecnologias de
produção como do produto acabado, e ainda uma sólida experiência quer em
vendas quer em consultadoria a designers e a todos os agentes profissionais.
Com três linhas de produção dedicadas, que produzem cerca de 2 milhões de
metros quadrados do produto por ano, a Panariagroup é o grupo de cerâmica
com a maior quota de mercado de materiais ultrafinos no mundo. O cuidadoso
e completo controlo de todo o processo de produção, em conjunto com knowhow e excelente apoio técnico ante e pós-venda, são garantias fundamentais
quando se adquire um produto com caraterísticas específicas.
A informação relativa a este produto contida neste Manual Técnico constitui a
informação oficial fornecida pela Panariagroup.
As indicações dadas sobre determinados aspetos relativos à instalação do
produto têm sido desenvolvidas ao longo dos anos, graças aos muitos anos de
experiência da empresa na produção e venda de grés porcelânico laminado.
Em relação aos materiais acessórios (colas, esteiras, etc.), as indicações
fornecidas são as disponibilizadas pelos respetivos fabricantes, que garantem as
caraterísticas técnicas dos seus produtos no mercado.
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O grés porcelânico laminado é caraterizado
pelas dimensões excecionais das suas placas,
que atingem o tamanho de 100x300 cm e de
120x260 cm, e pela sua reduzida espessura,
de 3,5 mm até 6,5 mm.
O produto final é leve, resistente, versátil e
fácil de utilizar.
O grés porcelânico laminado é uma superfície
verdadeiramente universal, que constitui o

3

resultado da atividade de incessante pesquisa
em termos de beleza e de excelência técnica
realizada pela Panariagroup: ideal para
inúmeras aplicações no mundo da arquitetura
e do design, é adequado para revestir não
só chãos e paredes, mas também móveis,
acessórios, cozinhas e bancadas, fachadas e
paredes ventiladas, túneis e grandes obras
públicas.

Gama de produtos
Fino e resistente
6 mm

tamanhos até
120x260 cm

Ultrafino e ultra resistente
3plus
3,5 mm

tamanhos até
100x300 cm *

5plus
5,5 mm

tamanhos até
100x300 cm *

6plus
6,5 mm

tamanhos até
120x260 cm *

* reforçado com rede de fibra de vidro na parte de trás da placa

Processo de produção
O grés porcelânico laminado contém apenas
matérias-primas da mais alta qualidade e
pureza, tais como a argila de cor clara,
feldspato e pigmentos cerâmicos com elevado
teor cromático.
O aspeto mais inovador do processo produtivo consiste na prensagem das matérias-primas atomizadas, que é feito numa esteira
rolante, sem utilização de moldes. A mistura
em pó é sujeita a uma pressão uniforme sobre
uma placa estacionária, durante mais de um

1

Apenas as
melhores
matérias
primas

2
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minuto, com uma força exercida de até 27.000
toneladas, que resulta na sua completa
desaeração. O resultado é uma placa que é
mais compacta, mais elástica e menos tensa,
por ser prensada sem um molde. Após a
prensagem, as placas são decoradas com máquinas digitais de alta resolução, para
produção de efeitos gráficos incrivelmente
realistas, com cores profundas e intensas.
A sinterização do grés porcelânico laminado –
a densificação extrema do material cerâmico

Processo de
prensagem inédito
sobre a esteira rolante

através da queima industrial - acontece a
temperaturas acima dos 1.200° C, em fornos
especiais alimentados a metano. Finalmente, a
linha de produção corta e procede ao
acabamento das placas de acordo com o
tamanho e, para as versões que com elas são
fornecidas, à aplicação do reforço especial
de rede de fibra de vidro, ideal para utilizações que requerem uma resistência extra. O
polimento da superfície é também efetuado
internamente, na fábrica da Panariagroup.

3

Tecnologias
exclusivas de
processamento
de superfície

4

Aplicação da
rede de fibra
de vidro

UM SISTEMA DE PRENSAGEM
EXCLUSIVO PARA PLACAS MAIS
FINAS, MAIS COMPACTAS E, AO
MESMO TEMPO, MAIS FLEXÍVEIS

5

Sustentabilidade
ambiental

Disponível numa vasta seleção de produtos

o nosso processo produtivo
reduz em
pós em quantidade
3 vezes
superior aos
tradicionais

apenas são usadas
matérias primas
de alta qualidade,
sem materiais
reciclados

-65%

o material é
prensado durante
mais de 1 minuto
sobre uma placa fixa

força de pressão
até 27.000
toneladas

pressão
uniforme
sobre toda a
superfície

desaeração
completa
efeito de vácuo

alta definição
das estruturas

o consumo de
matérias primas

grande profundidade
dos efeitos gráficos

-80%

o consumo
de água

elevados padrões no teor da
cor e na brancura

máximo brilho da
superfície e fácil de
limpar

-30%

rede de fibra de vidro na
parte de trás da placa

o consumo de
energia

-30%

Os mais elevados
padrões em
termos de
qualidade e
desempenho

Placas mais
compactas

Placas mais
elásticas
Raio de curvatura mínimo até 5 metros

Excelente teor
estético dos
produtos

as emissões
de CO2 para a
atmosfera

-66%

Extraordinária
resistência acrescida

a poluição
provocada pelo
transporte

Os dados referem-se a um produto com 3,5 mm de
espessura, quando comparado com uma placa de grés
porcelânico de 10 mm de espessura.
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Pontos fortes
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OS MAIS ELEVADOS PADRÕES EM
TERMOS DE QUALIDADE E DESEMPENHO

PERFEITAMENTE
PLANO

FLEXÍVEL

ANTIMICROBIANO

Graças à utilização das melhores matérias-primas.

Graças ao inovador sistema de prensagem sem molde.

O grés porcelânico laminado com 3,5 mm, 5,5 mm e 6,5
mm de espessura caracteriza-se por um elevado grau de
flexibilidade.

Graças à exclusiva proteção antimicrobiana PROTECT
(disponível nas principais coleções).

PLACAS ALTAMENTE COMPACTAS
E ELÁSTICAS

UMA VASTA GAMA DE
GRANDES DIMENSÕES

Graças a um processo de produção inédito.

Até 100x300 cm e 120x260 cm, que podem ser instalados
com juntas mínimas graças à quadratura perfeita e precisão
dimensional das arestas.

ALTAMENTE
ECOLÓGICO

EXCELENTE
ASPETO ESTÉTICO

Graças à reduzida utilização de matérias-primas, mais baixo
consumo de água e energia e emissões de CO2 mais reduzidas.

Graças às exclusivas tecnologias de processamento de
superfície.

Graças à qualidade das matérias primas, ao processo de
produção inovador e à utilização do reforço com rede de fibra
de vidro, estes produtos são suscetíveis de serem adaptados a
superfícies curvas, tanto côncavas como convexas.
Para todos os tamanhos disponíveis, o raio mínimo de
curvatura varia de acordo com a espessura e corresponde a:

•
•
•

500 cm para uma espessura de 3,5 mm
600 cm para uma espessura de 5,5 mm
800 cm para uma espessura de 6,5 mm

É importante salientar que o raio mínimo de curvatura
exequível está também relacionado com a geometria das
placas:
uma placa de 100x300 cm permite uma maior flexibilidade se
for curvada no lado de 300 cm em vez de no lado de 100 cm.
Os produtos com determinados acabamentos podem
comportar-se de maneiras diferentes. Antes da sua instalação
em superfícies curvas, contate sempre, por favor, o
Departamento Técnico do Gres Panaria Portugal.

FÁCIL DE TRABALHAR,
MANUSEAR E INSTALAR

Um material mais estável e resistente graça à estrutura
compacta e livre de tensão e, quando for o caso, ao reforço
com rede de fibra de vidro.

Graças à sua reduzida espessura e peso (7,8 kg/m2 para 3,5
mm de espessura), pode resultar numa poupança de até 40%
em custos de instalação.

FÁCIL
DE LIMPAR

FIABILIDADE DA
PANARIAGROUP

Graças à sua superfície não absorvente (impermeável), o grés
porcelânico laminado é resistente às manchas e à prova de
ácidos.

Grande valor acrescentado: 15 anos de experiência no
desenvolvimento, produção e distribuição de grés porcelânico
laminado, bem como como consultores para designers.

A tecnologia exclusiva da Panariagroup para
revestimentos antimicrobianos de pavimentos
e paredes com o mais elevado desempenho.
Desenvolvida em cooperação com o produtor líder
mundial em tecnologias antimicrobianas, garante
um desempenho superior e um ambiente saudável e
seguro.

AÇÃO PODEROSA
Elimina micróbios e impede a sua
reprodução
EFICÁCIA ETERNA
Graças à tecnologia permanentemente
integrada no produto

O MATERIAL CERÂMICO MAIS
FINO E MAIS VERSÁTIL NO
MERCADO, IDEAL
PARA RENOVAÇÕES
EXTRAORDINÁRIA
RESISTÊNCIA ACRESCIDA

A MELHOR PROTEÇÃO
ANTIMICROBIANA

PROTECÃO CONTÍNUA
Sempre ativa, 24 horas por dia, com e
sem luz solar

QUALIDADE GARANTIDA
Através da parcearia com a
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QUE TIPO DE PLACA ESCOLHER
APLICAÇÕES ESPECIAIS

PARA PROJETOS DE NOVOS EDIFÍCIOS E DE RENOVAÇÃO QUE REQUEIRAM A INSTALAÇÃO EM
REVESTIMENTOS PRÉ.EXISTENTES NAS PAREDES E PAVIMENTOS.

6mm

EXTERIORES

INTERIORES

PA R E D E S

ESPAÇOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
qualquer ambiente

ESPAÇOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
qualquer ambiente





3plus

5plus









PARA APLICAÇÕES TÉCNICAS, TANTO NO INTERIOR COMO NO EXTERIOR.
PARA UTILIZAÇÃO EM ÁREA DE MÓVEIS E OUTRAS APLICAÇÕES NÃO CONVENCIONAIS.

6plus

6mm

INTERIORES

ESPAÇOS RESIDENCIAIS
Cozinhas, casas de banho, salas de estar e quaisquer outros
ambientes residenciais. Recomenda-se a utilização de tamanhos
que não sejam superiores a 120x120 cm, com exceção das áreas
sujeitas a grandes cargas (por exemplo, carrinhos com rodas
duras).



3plus

5plus







ESPAÇOS COMERCIAIS DE UTILIZAÇÃO INTENSIVA
Áreas comuns de centros comerciais, lobbies (halls de entrada)
de hotéis, cantinas, restaurantes de “fast-food”, discotecas,
hospitais, escolas, museus, locais de culto, aeroportos, estações.
Recomenda-se a utilização de tamanhos não superiores a
120x120 cm, com exceção das áreas sujeitas a cargas pesadas
(por exemplo, carrinhos com rodas duras). Em áreas sujeitas a
tráfego forçado não é aconselhável a utilização de produtos com
acabamentos: Polished (P), Glossy (G), Touch (TC), Silk e Soft (S).



Adequado apenas para superfícies cobertas (por exemplo:
galerias, varandas cobertas, etc.) e completamente impermeáveis.
Recomenda-se a utilização de tamanhos não superiores a 60x60
cm, com exceção das áreas sujeitas a cargas pesadas (por
exemplo, carrinhos com rodas duras).



Na condição de serem utilizadas esteiras de separação
certificadas pelo fabricante.







6plus

FACHADAS
VENTILADAS



SISTEMA DE
ISOLAMENTO
TÉRMICO EXTERNO
DE PAREDES

Dependendo das especificações do
projeto e em combinação com os sistemas
de construção recomendados pela
Gres Panaria Portugal e aprovados pelo
Supervisor do Projeto.









REVESTIMENTOS
DE BANHEIRAS E
PISCINAS

Dependendo das especificações do
projeto e em combinação com os sistemas
de construção recomendados pela
Gres Panaria Portugal e aprovados pelo
Supervisor do Projeto.
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SUPERFÍCIES A
SEREM REVESTIDAS
POR MÓVEIS

Dependendo das especificações do
projeto e em combinação
com os sistemas de construção
recomendados pela Gres Panaria Portugal
e aprovados pelo Supervisor do Projeto.

Dependendo das especificações do
projeto e em combinação com os sistemas
de construção recomendados pela
Gres Panaria Portugal e aprovados pelo
Supervisor do Projeto.



*







* Apenas após a aplicação da rede de fibra de vidro.
Os produtos com acabamentos especiais podem ter limitações, dependendo da sua área de aplicação. Consulte os catálogos específicos da coleção.















Recomenda-se os acabamentos Polished (P), Glossy (G), Touch (TC), Silk e Soft (S), tanto para revestimento de paredes, como para pavimentos em áreas residenciais ou
comerciais de utilização ligeira que não estejam sujeitas a tráfego pesado, em que não sejam necessárias características anti derrapantes. A presença ocasional de pequenas
inconsistências ou pequenas manchas na superfície deve ser considerada uma característica do material e do seu processo de produção inédito.
Se o produto for colocado em contato direto com ambientes exteriores, recomenda-se a utilização de soluções protetores para se reduzir a formação de riscos.
Os produtos com acabamentos especiais podem ter limitações, dependendo da sua área de aplicação. Consulte os catálogos específicos da coleção.
Não recomendamos a utilização em áreas exteriores que não estejam cobertas.

5plus



PISOS
INTERIORES
ELEVADOS

ESPAÇOS COMERCIAIS DE UTILIZAÇÃO LIGEIRA
Escritórios, escritórios abertos ao público em geral, salas
de espera, lojas, casas de banho públicas, áreas comuns de
blocos residenciais, salas de jantar de restaurantes, salões de
exposição de automóveis, bares, cinemas, salas de operações/
clínicas, quartos e casas de banho de hotéis. Recomenda-se
a utilização de tamanhos não superiores a 120x120 cm, com
exceção das áreas sujeitas a cargas pesadas (por exemplo,
carrinhos com rodas duras). Em áreas sujeitas a tráfego forçado
não é aconselhável a utilização de produtos com acabamentos:
Polished (P), Glossy (G), Touch (TC), Silk e Soft (S).

3plus

Apenas após a aplicação da rede de fibra
de vidro.
Dependendo das especificações do
projeto e em combinação com os sistemas
de construção recomendados pela
Gres Panaria Portugal e aprovados pelo
Supervisor do Projeto.

Os produtos com acabamentos especiais podem ter limitações, dependendo da sua área de aplicação. Consulte os catálogos específicos da coleção.

PAV I M E N T O S

6mm

PRÁTICAS E VERSÁTEIS,
PARA UMA VARIEDADE
DE APLICAÇÕES, TAMBÉM
PARA INSTALAÇÃO EM
SUPERFÍCIES JÁ EXISTENTES

QUE TIPO DE PLACA ESCOLHER
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U T I L I Z A Ç Õ E S P R E V I S TA S

EXTERIORES NÃO
ADEQUADOS PARA A
PASSAGEM DE VEÍCULOS

QUE TIPO DE PLACA ESCOLHER
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COMO UTILIZAR O GRÉS PROCELÂNICO
LAMINADO DE FORMA EFICAZ

11

8

A instalação de grés porcelânico laminado inclui todas as atividades, começando com o desenho
do projeto que conduz ao resultado final. Estas atividades são essencialmente as seguintes:

ETAPAS A
SEGUIR PARA
GARANTIR ÓTIMOS
RESULTADOS

1

3

5

7

ANÁLISE E PLANEAMENTO
DO PROJETO
E DO SUBSTRATO

MANUSEAMENTO,
ARMAZENAGEM E CONTROLO
DOS MATERIAIS

PREPARAÇÃO E APLICAÇÃO DE
JUNTAS DE SELAGEM E JUNTAS
DE DILATAÇÃO

TESTES
E ACEITAÇÃO

Começando no desenho do projeto, o assentador prepara e
acorda com o cliente/supervisor do projeto uma calendarização
para as diferentes fases da instalação. Esta calendarização tem
de ter em conta as necessidades, em termos temporais, das suas
diversas fases, bem como a temporização para a cura necessária
de certos materiais (por exemplo: colas e produtos niveladores).
O assentador é responsável por indicar formalmente ao cliente
quaisquer inconsistências entre o desenho e a instalação real.

Na sua chegada ao local da obra, os materiais têm de ser
verificados e armazenados. O assentador tem de apontar
imediata e formalmente quaisquer defeitos óbvios. Materiais
com defeito não podem ser instalados a não ser que tenha sido
recebida uma ordem formal por escrito da parte do cliente.
Para o manuseamento e armazenagem do grés porcelânico
laminado, siga as instruções no capítulo “Manuseamento,
armazenagem e controlo dos materiais” na página 12.

Para a execução das juntas e para as juntas de dilatação, ver o
capítulo "Preparação e aplicação de juntas de selagem e juntas
de dilatação", na página 32.

Os testes de colocação dos ladrilhos consistem no processo de
verificação da qualidade dos próprios ladrilhos. Os testes são da
responsabilidade do cliente e têm de ser realizados antes de os
ladrilhos estarem prontos para serem utilizados, na presença do
projetista e do assentador.
O cliente tem o direito de elaborar um relatório de aceitação no
final do período de aceitação. Consultar o capítulo "Ensaios e
aceitação", na página 36.

2

4

6

8

MONITORIZAÇÃO
DAS
CONDIÇÕES
AMBIENTAIS

PROCESSAMENTO DO GRÉS
PORCELÂNICO LAMINADO, VERIFICAÇÃO
DO SUBSTRATO, PREPARAÇÃO DA
COLAGEM, INSTALAÇÃO

LIMPEZA E
PROTECÇÃO
PÓS-INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO

As condições ambientais não podem comprometer a aplicação
ou afetar os tempos de cura dos produtos utilizados, tais como
as colas e os materiais de rejuntamento (selagem).
Considere que a instalação não pode ser efetuada quando a
temperatura estiver abaixo de 5 °C ou acima de 35 °C, nem
pode ser realizada no exterior em condições climáticas adversas.

Para o processamento do grés porcelânico laminado (substrato,
colas, etc.) consulte o capítulo “Processamento, verificação do
substrato, preparação da colagem, instalação” na página 16.

É da responsabilidade do assentador entregar os ladrilhos
completamente limpos. Após a limpeza, o assentador tem
também de proteger os ladrilhos (com sistemas adequados)
até à sua entrega ao cliente. Consulte o capítulo "Limpeza e
proteção pós-instalação", na página 34.

A manutenção dos ladrilhos em grés porcelânico laminado inclui
apenas operações de limpeza. Relativamente aos métodos de
limpeza, ver o capítulo "Manutenção", na página 38.
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Manuseamento, armazenagem e
controlo dos materiais
Devido à sua leveza e forma de fabrico, o
grés porcelânico laminado pode sempre
ser manuseado por duas pessoas, com
consideráveis poupanças em termos

financeiros para o estaleiro.
O peso de uma placa de grés porcelânico
laminado 3plus com 100x100 cm é
aproximadamente 7,8 kg. Para as mesmas

Manuseamento de placas inteiras
1

As placas de grés porcelânico laminado
de 100x300 cm e 120x260 cm podem ser
levantadas por uma só pessoa. Levante a placa
com as mãos abertas. Eleve lentamente o lado
mais comprido, de modo a eliminar o efeito
de sucção decorrente do contacto com a placa
subjacente, e segure-a com firmeza.
Ao manusear as placas, é recomendada a
utilização de luvas.

2

Eleve a placa até à sua posição vertical,
mantendo-a o mais direita possível.

3

Quando a placa estiver na posição vertical,
segure-a a partir da sua aresta e desloque-a,
mantendo-a direita e na vertical.
Esta operação deve ser realizada com a ajuda
de uma segunda pessoa.

13

dimensões, as placas de mármore, granito
ou pedra natural têm espessuras muito
superiores, com o consequente aumento
significativo de peso. Como resultado, com

um peso idêntico, o número de metros
quadrados transportados é quatro vezes
superior.

O caixilho
4/5

As placas de grés porcelânico laminado
de 100x300 cm e 120x260 cm podem ser
manuseadas por duas pessoas, com a ajuda de
um caixilho especial.
Fixe o caixilho à placa quando esta ainda estiver
sobre a palete. Levante o caixilho e a placa para
eliminar o efeito de sucção.

DEVIDO À SUA LEVEZA
E À FORMA COMO É
FABRICADO, O GRÉS
PORCELÂNICO LAMINADO
DA PANARIAGROUP PODE
SEMPRE SER MANUSEADO
POR UM
MÁXIMO DE DUAS
PESSOAS, COM POUPANÇAS
CONSIDERÁVEIS EM
TERMOS FINANCEIROS
PARA O ESTALEIRO.

cm 240

Ventosa

cm 8.5

cm 80

Para manusear e instalar com segurança placas
de grés porcelânico laminado de 100x300 cm e
120x260 cm, encontra-se disponível, mediante
pedido, um caixilho especial.
É feito de alumínio e possui ventosas. É ideal para
instalar em andaimes, a mais de 2 metros de altura.

COMO UTILIZAR O GRÉS PORCELÂNICO LAMINADO DE FORMA EFICAZ
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Manuseamento, armazenagem e
controlo dos materiais
As placas de grés porcelânico laminado
podem ser armazenadas quer na posição
vertical quer horizontal.

15

Se colocar uma placa em cima de outra,
certifique-se de que cada uma delas está
limpa e que a superfície sobre a qual as placas
estão assentes é plana.

Manuseamento de embalagens contendo placas
inteiras
6/7

Manuseamento de tamanhos mais pequenos
9

100x300 cm – 120x260 cm
Para manusear as paletes a partir do lado
comprido utilizando uma empilhadora,
posicione as forquilhas alinhadas com os
reforços de madeira localizados no centro
da palete (fig.7). As forquilhas têm de ter
um comprimento mínimo de 1,3 m e têm de
suportar toda a profundidade da palete.
Durante o manuseamento, tome as devidas
precauções, em função das condições de
trabalho.

As paletes de dimensões menores (120x120
cm, 100x100 cm, 50x100 cm, etc.) devem ser
manuseadas uma de cada vez. As forquilhas
têm de suportar toda a profundidade da
palete, estar o mais afastadas possível e ter um
comprimento mínimo de 1,3 m.
Durante o manuseamento, tome as devidas
precauções, em função das condições de
trabalho.

Armazenagem de placas inteiras

8

100x300 cm - 120x260 cm
Para manusear paletes a partir do lado curto
(por exemplo, ao descarregar contentores)
utilizando uma empilhadora e de forma a
garantir a integridade do conteúdo, é essencial
utilizar forquilhas de pelo menos 2,6 m de
comprimento, que assegurem uma aderência
perfeita e uma elevação segura.
Durante o manuseamento, tome as devidas
precauções, em função das condições de
trabalho.

10

Para armazenagem vertical, coloque o lado
comprido da placa sobre tábuas de madeira.

11

O assentador tem de verificar o material antes
de o começar a utilizar e de identificar formal
e imediatamentee quaisquer defeitos óbvios.
Os materiais defeituosos não podem ser
instalados, a não ser que tenha sido recebida
uma ordem escrita formal da parte do cliente.

Controlo do material
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Processamento, verificação do substrato,
preparação da colagem, instalação
Uma caraterística marcante do grés
porcelânico laminado é a sua extrema
facilidade de instalação: este material pode
ser facilmente cortado, moldado e perfurado,
tanto por assentadores de ladrilhos como por

artesãos (canteiros, vidreiros,etc.) utilizando
máquinas e ferramentas automáticas para grés
porcelânico, vidro e mármore.
Para operações manuais e quando se
utilizam ferramentas mecânicas (tais como

17

rebarbadoras, berbequins, cortadores e
chaves de fendas elétricas), recomenda-se
o uso de luvas, máscaras de proteção antipoeiras e óculos de proteção.
Siga as indicações relativas aos equipamentos

de proteção individual fornecidas pelos
fabricantes das ferramentas de trabalho.

Processamento manual
UMA CARATERÍSTICA
MARCANTE DO
GRÉS PORCELÂNICO
LAMINADO É A SUA
EXTREMA FACILIDADE DE
INSTALAÇÃO.

PREPARAÇÃO
É essencial trabalhar sobre uma superfície plana e limpa.

CORTE COM UM CORTADOR DE VIDRO

1

Uma ferramenta prática para cortar é a régua
de corte de ladrilhos (por exemplo, a Keracut
da Sigma ou a Raizor da Raimondi*). Para grés
porcelânico laminado 3plus, 5plus e 6plus,
depois de marcar a superfície cerâmica com
esta ferramenta e separar a placa, complete a
operação cortando a malha de fibra de vidro
com um cortador padrão.
Recomenda-se a utilização desta ferramenta
para cortar superfícies polidas, exercendo
forte pressão sobre o mecanismo de corrediça
montado na guia.
Para cortar superfícies estruturadas e/ou
resistentes à marcação é necessário utilizar um
disco diamantado para grés porcelânico.

2

Após a marcação, basta dobrar a placa para
separar as duas peça.

3

Para o grés porcelânico laminado 3plus, 5plus
e 6plus, após ter feito a marcação da peça
cerâmica e a separação da placa, complete a
operação, cortando a malha de fibra de vidro
com um cortador padrão.

* Aceda ao nosso site www.margres.com no separador
“Margres Tech” consulte “Soluções Técnicas” e
descarregue a ficha técnica “Ferramentas para grande
formato”.
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Processamento, verificação do substrato,
preparação da colagem, instalação
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Processamento manual
CORTE COM UM CORTADOR DE LADRILHOS

PERFURAÇÃO

4

Com as réguas cortadoras de ladrilhos é possível
utilizar rebarbadoras angulares manuais, instaladas
numa estrutura especial (como a Power-Raizor da
Raimondi*) que as guiam durante o corte.
Desta forma, é possível produzir cortes de 90° e
de 45° para peças biseladas e retas.

6

No que diz respeito à perfuração manual, utilize
brocas de tungsténio com um diâmetro de até
10 mm, montadas em berbequins elétricos ou
chaves de fendas acionadas a pilhas.

* Aceda ao nosso site www.margres.com no separador
“Margres Tech” consulte “Soluções Técnicas” e
descarregue a ficha técnica “Ferramentas para grande
formato”.

CORTE COM DISCOS DIAMANTADOS

5

Todas as versões de grés porcelânico laminado
podem ser cortadas com discos diamantados
montados em rebarbadoras eléctricas manuais.
A velocidade de rotação dos discos deve ser alta
(>10.000 RPM) e a velocidade de alimentação
baixa (< 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 do tipo fino,
geralmente utilizados para o corte de grés
porcelânico.
As vantagens deste tipo de corte incluem a
facilidade de execução e a possibilidade de
cortar durante a instalação.

7/8

Em alternativa, é possível utilizar serras de
furos instaladas em rebarbadoras angulares,
berbequins eléctricos ou chaves de fendas
accionadas a pilhas.
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Processamento, verificação do substrato,
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Processamento manual
CORTE INTERNO / CORTE EM FORMA DE L

9

Para obter cantos internos e em forma de
L, arredonde os vértices do canto interno
utilizando brocas com um diâmetro mínimo de
5 mm, para reduzir o risco de quebra.
Depois, corte com discos diamantados, tendo
o cuidado de imobilizar a ferramenta de corte
quando o furo previamente perfurado for
atingido.
Para furar e cortar com discos diamantados,
siga as instruções fornecidas acima.

REMATE DE ARESTAS

10

Os remates das arestas podem ser feitos à mão,
utilizando esponjas diamantadas abrasivas ou
papel abrasivo. Lixando ligeiramente a face
lateral da placa, pode obter-se uma aresta
ligeiramente arredondada e com lixagem
repetida pode obter-se um efeito biselado.

11

Podem ser obtidos os mesmos resultados
com discos esmeriladores montados em
rebarbadoras angulares manuais.

12

A utilização da rebarbadora em conjunto
com determinados trolleys (mecanismos de
corrediça) permite a execução de chanfraduras
planas com ângulos entre 35° e 55° (com
trolleys do tipo ângulo-Jolly (reto) produzidos
pela Sigma) ou chanfraduras redondas (com
um trolley do tipo Power-Raizor produzido pela
Raimondi*).
* Aceda ao nosso site www.margres.com no separador
“Margres Tech” consulte “Soluções Técnicas” e
descarregue a ficha técnica “Ferramentas para grande
formato”.
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Processamento com máquinas
Independentemente do método de
processamento adotado, a superfície
subjacente deve ser perfeitamente plana
para evitar vibrações e movimentos da placa
que possam conduzir à quebra ou provocar
danos no acabamento. Recomenda-se a
utilização de ferramentas diamantadas para
grés porcelânico, em boas condições de
funcionamento.

Se for necessário fazer furos para passagem
de tubos ou cabos, ou efetuar cortes para
caixas de interruptores ou outros artigos,
recomenda-se a utilização de grés porcelânico
laminado 3plus, 5plus ou 6plus.
Para obter cantos internos e cortes em L,
arredonde a aresta do canto utilizando brocas
com um diâmetro de pelo menos 5 mm, que
reduzam o risco de quebra.

MARCAÇÃO

Recomenda-se a realização de alguns testes
antes de se proceder ao corte, de modo
a configurar a máquina da melhor forma
possível. Os parâmetros de funcionamento
fornecidos neste guia devem ser considerados
como indicações e têm de ser testados e
verificados pelo utilizador em função do
material utilizado e das operações a efectuar.

CORTE COM MÁQUINAS CNC

15

O grés porcelânico laminado pode ser cortado
por marcação. Esta operação tem de ser
efetuada numa bancada de corte e na face
frontal da placa.
No caso de grés porcelânico laminado 3plus,
5plus ou 6plus, se esta operação não puder
ser efetuada automaticamente numa mesa
de corte, a malha de fibra de vidro deve ser
cortada à mão com um cortador.
Faça avançar a ferramenta de corte a uma
velocidade de 10 m/min. e, em qualquer caso,
a uma velocidade adequada ao acabamento
e à cor da placa, com uma pressão média de
cerca de 1,2 bar. Para placas com cores claras,
exercer uma pressão de cerca de 1,5 bar.

CORTE COM UM DISCO

17

O grés porcelânico laminado pode ser cortado
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.

18

O grés porcelânico laminado pode ser cortado
com máquinas de corte a jacto de água. A
velocidade de alimentação desta operação
deve situar-se entre 2 e 3 m/min.

CORTE COM MÁQUINAS A JATO DE ÁGUA

16

O grés porcelânico laminado pode ser cortado
com discos diamantados. Utilize discos feitos
especialmente para grés porcelânico e em boas
condições de funcionamento.
A velocidade de rotação dos discos deve ser
alta (>2.000 RPM) e a taxa de alimentação
baixa (de 0,5 a 1 m/min.). Consoante o tipo de
disco e o comprimento do corte, poderá ser
necessário arrefecer o disco com água.
Reduza a velocidade de rotação do disco no
início e na parte final do corte.
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Processamento com máquinas
PERFURAÇÃO COM UMA MÁQUINA CNC

CORTE A 45°

19

O grés porcelânico laminado pode ser
perfurado com máquinas CNC. Faça um furo
preliminar, utilizando uma broca diamantada
e, se necessário, utilize uma serra-copo (serra
de furos) para alargar o furo até às dimensões
necessárias. Utilize uma broca com um diâmetro
entre 4 e 8 mm.
A velocidade de operação é de 40 mm/min.,
com rotação do mandril (fuso) de 900 RPM.
Ao utilizar estas ferramentas: arrefeça o ponto
perfurado com água; comece a furar a baixa
velocidade; nunca exerça demasiada pressão
e tenha em conta a resistência do tipo de grés
porcelânico laminado que está a ser trabalhado.

PERFURAÇÃO COM UMA MÁQUINA A JACTO DE ÁGUA

22

Para obter cortes de 45°, utilize discos
diamantados de 45°.
Desta forma, é possível unir duas placas de grés
porcelânico laminado para criar um canto. O
canto obtido deve depois ser biselado. Estão
disponíveis discos diferentes para se obterem
vários tipos de acabamentos de arestas.
A velocidade de funcionamento deve ser
previamente testada.

23

O grés porcelânico laminado pode ser biselado.
Para alisar arestas curvas utilize uma máquina
CNC com um disco de esmeril de 5 eixos. Estão
disponíveis discos diferentes para se obterem
vários tipos de acabamentos de arestas.
A velocidade de funcionamento deve ser
previamente testada.

BISELAMENTO

20

O grés porcelânico laminado pode ser
perfurado com máquinas de corte a jato de
água. Com as máquinas a jato de água, é
possível obter furos com um diâmetro inferior
ao que é possível obter com máquinas CNC. A
velocidade de operação tem de variar de 2 a 3
m/min.

21

Para configurar a aresta, utilize, em primeiro
lugar, discos diamantados abrasivos
adequados à obtenção da forma e dimensão
pretendidas.
Seguidamente, deve ser utilizado um disco de
polir para o polimento. Utilizando diferentes
discos de esmeril é possível obter numerosos
tipos de acabamento de arestas. A velocidade
de funcionamento tem de ser previamente
testada.

POLIMENTO DAS ARESTAS
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Substrato
O grés porcelânico laminado pode ser
instalado em qualquer tipo de substrato, seja
no chão ou na parede, desde que tenha sido
concebido e construído tendo em conta as
características relevantes do projeto e em
conformidade com as normas em vigor.

- selecionar uma cola adequada para o
substrato e a utilização prevista (ver "anexos
Colas e perfis " página 40);
- instalar o grés porcelânico laminado sobre o
substrato da forma correta (ver "Preparação e
instalação das colas" página 28).

Em particular, é essencial:
- verificar se o substrato em que é instalado
tem as características necessárias (ver
"Características do substrato", abaixo);

Se os requisitos destes três pontos forem
cumpridos, o grés porcelânico laminado
oferecerá tudo quanto há de melhor nas suas
características únicas.

Caraterísticas do substrato
Independentemente de a instalação ser em
paredes ou em pavimentos, o substrato
tem de ter as características seguidamente
descritas em pormenor.

Testar e verificar estas condições é da
responsabilidade do projetista e das pessoas
que executam os trabalhos de instalação.

COMPACTO

SECO

A compacidade do suporte deve ser verificada tanto em termos
de superfície como de espessura.
No que respeita a betonilhas à base de cimento, pode ser
efetuado um teste empírico de resistência, batendo na
superfície da betonilha com um macete: não podem formar-se
vestígios evidentes, nem a superfície deve desintegrar-se.
A resistência da superfície pode sempre ser verificada
empiricamente, riscando vigorosamente a superfície da
betonilha com o bordo de uma espátula ou com um prego de
aço, de modo a formar uma série de quadrados com dimensões
de cerca de 2x2 cm. A resistência da superfície é considerada
aceitável se não se formarem incisões profundas e se não
ocorrer nenhuma desintegração.
Se a resistência da superfície não for satisfatória, o substrato
tem de ser reforçado, o que implica remover mecanicamente
a camada superficial inconsistente, remover cuidadosamente a
poeira e, finalmente, tratar com um primário de consolidação
adequado, escolhido e utilizado conforme indicado pelo
fabricante na ficha relevante do produto.
No caso de substratos para revestimento de paredes exteriores,
condições de má resistência da superfície podem justificar a
utilização de sistemas mecânicos de fixação.

O suporte deve estar seco na superfície, a fim de evitar o
risco de eflorescência. A humidade residual na sua massa
é determinada por medição mediante um higrómetro com
ampolas de carboneto. Ao longo de toda a espessura do
substrato e para todas as medições efetuadas, pelo menos uma
para cada compartimento, a percentagem máxima permitida
deve ser:
- 3% para betonilhas da classe CT (à base de cimento e ligantes
especiais);
- 0,5% (0,3% no caso de substratos com aquecimento radiante
e arrefecimento) para betonilhas da classe CA (à base de sulfato
de cálcio / anidrita).
O limite de 3% aplica-se igualmente a substratos (à base de
cimento) para instalação no exterior. Deve ter-se em atenção
que, nestas aplicações, o substrato deve ser protegido de
precipitação antes da instalação.
Caso não sejam cumpridas as limitações acima indicadas,
poderá ser necessário um período de espera em condições
ambientais adequadas ou a utilização de materiais e sistemas
adequados (eventualmente, com ventilação de pressão de
vapor), seguindo escrupulosamente as indicações e instruções
dos respetivos fabricantes.

2m

ESTÁVEL AO LONGO DO TEMPO

INTACTO

PLANO (LISO)

LIMPO

O substrato tem de ser curado e, portanto, estável em termos
de dimensões. Eis algumas indicações práticas, a utilizar como
orientações em condições normais: uma estrutura em betão
é considerada estável em termos dimensionais após 6 meses
decorridos a partir da instalação; uma betonilha em calda de
cimento ou gesso (reboco) pode ser considerada estável em
termos dimensionais após 28 dias, ou após 7-10 dias para cada
centímetro de espessura. Os valores indicados referem-se a
betonilhas e rebocos convencionais preparados in situ. No caso
de produtos pré-embalados ou outras soluções, devem ser
seguidas as instruções dos fabricantes.

O substrato é avaliado através de observação visual. Tem de
estar intacto, isto é, deve estar livre de fissuras no momento da
instalação e livre de elementos soltos.

A uniformidade (lisura) do suporte é verificada por meio de
uma haste de nivelamento com um comprimento mínimo de 2
metros. Coloque a barra o substrato em todas as direções. A
tolerância admissível é de 2 mm.
Se a superfície não satisfizer os requisitos especificados, é
necessária uma camada de nivelamento.

A superfície do substrato deve estar limpa e isenta de
contaminantes (por exemplo, resíduos de cimento, óleos
libertados, vestígios ou resíduos de tintas, colas, etc.). Se estes
elementos estiverem presentes, eles têm de ser removidos com
soluções adequadas.

No caso de revestimentos pré-existentes em pavimentos ou
paredes, qualquer camada de acabamento deve ser bem colada
ao substrato (o que pode ser verificado através de uma inspeção
por batidas). No caso de betonilhas, é necessário verificar se
estas podem resultar de fenómenos de retração hidráulica. Em
caso afirmativo, é importante verificar se estes fenómenos estão
concluídos antes de se proceder à instalação.
Quaisquer fissuras têm de ser eliminadas, fechando-se as
mesmas com materiais adequados, geralmente de natureza
orgânica, por exemplo, produtos à base de resina epoxídica. As
partes que não aderem na perfeição têm de ser retiradas.

COMO UTILIZAR O GRÉS PORCELÂNICO LAMINADO DE FORMA EFICAZ

COMO UTILIZAR O GRÉS PORCELÂNICO LAMINADO DE FORMA EFICAZ

26

Processamento, verificação do substrato,
preparação da colagem, instalação

29

Preparação da colagem e instalação
Como regra geral aplicável a todos os materiais de construção a serem colados in situ, não
existe uma cola universal para instalar grés porcelânico laminado em todos os tipos de
substrato.
A escolha do tipo de cola tem de ser feita com base nos seguintes dados de conceção:
- ambiente-alvo (e condições ambientais no momento da instalação);
- tipo de suporte;
- tipo de grés porcelânico laminado;
- dimensão das placas utilizadas.

MÉTODO DE COLAGEM DUPLA

1/2

A fim de ajudar os projetistas, recolhemos no anexo "Colas", no final deste manual, indicações
da parte dos principais fabricantes de colas, de acordo com os dados acima descritos.

Aplicar a cola sobre o substrato e na parte
de trás da placa, espalhando-a sobre toda a
superfície a cobrir (leito integral), mediante
a utilização de uma talocha fina, com dentes
inclinados espaçados 6 mm entre si (por
exemplo, Raimondi art.184HFV6). Depois,
aplique a cola também na parte de trás da
placa,utilizando uma talocha fina, quadrada, de
3 mm.
Ao instalar em pavimentos, lembre-se de
espalhar cola adicional em redor do rebordo
da laje.

É de salientar que as informações fornecidas foram apresentadas pelos respetivos fabricantes,
que garantem as indicações dadas. Para explicações ou informações complementares, contacte
diretamente os fabricantes do produto (referências no capítulo "Contactos úteis", página 62).

COLAS: MÉTODO DE COLAGEM SIMPLES OU DE COLAGEM DUPLA
A cola escolhida deve formar uma camada compacta, sem apresentar cavidades ou
descontinuidades debaixo das placas de grés porcelânico laminado; ou seja, tem de formar um
"leito integral".
Isto só pode ser conseguido com o método de dupla colagem ou com o método de colagem
simples, caso sejam utilizadas colas de elevada umectação, especificamente desenvolvidos para
criar um "leito integral", especialmente para pavimentos.
Ao selecionar e especificar a técnica de instalação, devem ser tidas em conta as informações,
instruções e indicações do fabricante das colas a utilizar.
MÉTODO DE COLAGEM SIMPLES
Este método refere-se apenas às colas que ostentam a indicação “colagem simples” na ficha
do produto, no capítulo "Anexos relativos a colas e perfis", na página 40. Espalhe a cola
”leito integral” sobre toda a superfície (leito integral) a cobrir, utilizando uma talocha com as
caraterísticas indicadas na ficha do produto anteriormente referida.

TANTO PARA O MÉTODO DE “COLAGEM SIMPLES” COMO PARA O METÓDO DE “COLAGEM DUPLA"

3/4

Após a instalação da placa, certifique-se de
que esta está firmemente colada à superfície
subjacente, para evitar a formação de brechas e
bolhas de ar.
Para o efeito, utilize talochas revestidas a
borracha (por exemplo, Raimondi "142G")
para instalação em paredes ou pavimentos, ou
ferramentas elétricas de vibração para ladrilhos
com placas de plástico (por exemplo, Raimondi
"Volpino") para instalação em pavimentos.
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Sistemas de nivelamento mecânico e ganchos de
retenção mecânica de segurança
SISTEMAS DE NIVELAMENTO MECÂNICO

ASSENTAMENTO EM SUPERFÍCIES CURVAS

5

Graças às suas características de leveza,
flexibilidade e elevada precisão, o grés
porcelânico laminado permite uma instalação
simples e eficaz, independentemente da
utilização ou não de sistemas de nivelamento
mecânico.
Com exceção da instalação de pavimentos de
grés porcelânico laminado 3plus, estes podem
ainda ser utilizados. É de referir, no entanto,
que existem no mercado muitos modelos de
sistemas de nivelamento mecânico, alguns dos
quais, devido à forma como são utilizados,
podem não ser adequados para produtos
cerâmicos com acabamentos específicos (por
exemplo, produtos polidos).
Se necessário, contacte o Departamento
Técnico da Gres Panaria Portugal antes de
proceder à instalação.

GANCHOS DE RETENÇÃO MECÂNICA DE SEGURANÇA PARA REVESTIMENTO DE PAREDES

6/7

Fica ao critério do projetista considerar a
utilização de um dispositivo mecânico de
segurança adequado (por exemplo, ganchos de
aço fixados no substrato) na instalação com cola
em paredes exteriores.
A avaliação deve ter em conta as condições
específicas de exposição, a qualidade
do suporte e o padrão de assentamento
(dimensões das juntas, grelha das juntas de
dilatação, etc.).
No mercado, existem soluções tanto com
gancho visível, como o suporte Fischer
ATK100KL, que pode ser utilizado para todos
os tipos de grés porcelânico laminado, como
com gancho retrátil, como o sistema Rai Fix da
Raimondi, que pode ser utilizado com 5 plus e
6 plus.
Para mais informações, consultar as fichas
técnicas elaboradas pelos fabricantes.

8

O grés porcelânico laminado 3plus, 5plus e
6plus pode ser colocado em superfícies curvas,
tanto côncavas como convexas. Os produtos
com acabamentos específicos podem ter certas
limitações, em função da geometria da placa,
pelo que deve contactar o Departamento
Técnico da Gres Panaria Portugal antes de
proceder ao assentamento.
As instruções de instalação são as indicadas
na secção "Preparação de colas e instalação"
(página 28) e "Juntas de selagem e juntas de
dilatação" (página 32).
Recomendamos o assentamento mediante
a utilização do método de colagem dupla.
Consulte as instruções do fabricante da cola
também no que respeita a quaisquer medidas
para fixar a posição da placa durante os tempos
de cura da cola utilizada (ou seja, ganchos de
escoramento e/ou de retenção mecânica).
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Preparação e aplicação de juntas de
selagem e de dilatação
JUNTAS DE SELAGEM
Não é permitida a aplicação da chamada "linha
de rejuntamento zero". O enchimento das juntas
(rejuntamento) tem de ser efetuado depois de
ter decorrido um período de tempo específico
desde a instalação das placas, em função do
tipo de instalação, das condições ambientais e,
especialmente, do tipo de cola. Para o efeito,
verifique na ficha técnica da cola escolhida os
tempos necessários para aplicar o rejuntamento e
antes de estar pronto para ser utilizado.
Recomenda-se que sejam tidas em conta as

EXTERIORES INTERIORES

INSTALAÇÃO

características dos materiais utilizados e que
sejam seguidas as instruções do fabricante
do material de selagem. O rejuntamento e a
limpeza de resíduos resultantes de materiais de
assentamento da superfície em grés porcelânico
laminado têm de ser efetuados em paralelo e
seguindo sempre as instruções do fabricante do
material de selagem, de modo a que, no final do
rejuntamento, os ladrilhos estejam corretamente
aplicados e limpos.

REVESTIMENTO DE PAREDES

GRÉS PORCELÂNICO LAMINADO
JUNTAS DE
DILATAÇÃO

BETONILHA

Em linha com uma junta estrutural na betonilha,
é obrigatória a aplicação de uma junta de
dilatação com uma largura que seja pelo menos
igual à largura da junta existente.

10

Se existirem juntas entre superfícies de
diferentes tipos (p. ex., betão armado e tijolos),
é obrigatória a instalação de uma junta de
dilatação.

11

À volta de elementos fixos da superfície de
suporte, tais como paredes, degraus, colunas,
etc., é obrigatório instalar juntas perimetrais de
5-8 mm.

COLA

JUNTA
ESTRUTURAL

PAVIMENTOS

A JUNTA ENTRE PLACAS É OBRIGATÓRIA.
Dimensão mínim e pelo menos 1 mm.

A JUNTA ENTRE PLACAS É OBRIGATÓRIA.
Dimensão mínima de pelo menos 2 mm.

A JUNTA ENTRE PLACAS É OBRIGATÓRIA.
Dimensão mínima de pelo menos 5 mm.
Recomenda-se a utilização de dimensões que não
excedam 120x120 cm.

A JUNTA ENTRE PLACAS É OBRIGATÓRIA.
Dimensão mínima de pelo menos 5 mm.
Adequada apenas para superfícies cobertas (por exemplo, varandas
cobertas, etc.) e totalmente impermeabilizadas. Recomenda-se a
utilização de dimensões não superiores a 120x120 cm, à exceção das
áreas sujeitas a cargas pesadas (por exemplo, carrinhos com rodas duras).

JUNTAS INTERMÉDIAS, DE DILATAÇÃO E PERIMETRAIS
As juntas têm de ser instaladas de acordo com as
No caso de juntas aplicadas in situ, as juntas
instruções do projetista.
abertas são aplicadas nas posições especificadas
As juntas são classificadas em: juntas estruturais,
que afetam as placas e, quando necessário, a
juntas de movimento, juntas de dilatação e juntas
betonilha.
perimetrais. As juntas estruturais são aplicadas
Estas juntas devem estar sem detritos, limpas e
na estrutura de suporte (fig.10). As juntas de
vazias para que possam receber o enchimento
movimento são aplicadas na betonilha, cortando
elástico. No caso de juntas pré-fabricadas,
até uma profundidade de 1/3 da espessura sem
a aplicação é feita ao mesmo tempo que a
afectar qualquer malha electrosoldada. As juntas
colocação das lajes. Para obter conselhos sobre
de dilatação apenas dividem os ladrilhos. As
este tipo de juntas, deverá consultar o capítulo
juntas de perímetro têm de ser colocadas no
"Anexos relativos a colas e perfis", na secção
perímetro dos ladrilhos (fig.11).
"Perfis" (página 58).
5-8 mm
INSTALAÇÃO

9

REVESTIMENTO DE PAREDES
AS JUNTAS DE EXPANSÃO SÃO OBRIGATÓRIAS.
A dimensão e a posição das juntas devem ser estabelecidas
pelo supervisor do projeto. A título indicativo, as juntas
têm de subdividir a superfície em áreas quadradas ou
retangulares, mas a proporção entre os lados não pode
exceder 1,5.
Podem ser utilizadas, como diretrizes, as seguintes
dimensões:
- de 5 m x 5 m a 6 m x 4 m, para utilização em interiores;
- de 3 m x 3 m a 4 m x 2,5 m para utilização no exterior.

PAVIMENTOS
AS JUNTAS DE EXPANSÃO SÃO OBRIGATÓRIAS.
A dimensão e a posição das juntas devem ser
estabelecidas pelo supervisor do projeto A título
indicativo, as juntas têm de subdividir a superfície em
áreas quadradas ou retangulares, mas a proporção entre
os lados não pode exceder 1,5.
Podem ser utilizadas, como diretrizes, as seguintes
dimensões:
- de 5 m x 5 m a 6 m x 4 m, para utilização em interiores;
Recomenda-se a utilização de dimensões não superiores
a 120x120 cm, à exceção das áreas sujeitas a cargas
pesadas (por exemplo, carrinhos com rodas duras).
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Juntas de selagem e juntas de dilatação

EXTERIORES INTERIORES
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Limpeza e proteção pós-instalação
Limpeza pós-instalação
O assentador deve também fornecer ladrilhos
limpos para quaisquer ensaios de aceitação.
A limpeza "pós-instalação" ajuda a remover
resíduos das selagens de juntas, cimento e
cal e é absolutamente obrigatória no final
da obra. Nunca limpe placas demasiado
quentes (p. ex., expostas à luz solar durante
os meses quentes de Verão) porque a reação
de produtos químicos agressivos podem
acentuar-se.

Proteção
No Verão, proceda à operação durante o
período mais fresco do dia.
Superfícies antiderrapantes: devido às suas
texturas particulares, antiderrapantes, rugosas
ou estruturadas, são mais difíceis de limpar.
Por conseguinte, deve prestar especial
atenção aos métodos de limpeza, em especial,
limpar mais cedo e utilizar máquinas de
limpeza de disco único com discos brancos e
beiges.

BETUME UTILIZADO

QUANDO LIMPAR

O QUE USAR

INSTRUÇÕES

CALDA DE CIMENTO
MISTURADA COM
ÁGUA

Após 4/5 dias e no prazo de
10 dias a partir do rejuntamento

Detergente de base ácida
(ver "Lista de detergentes
de base ácida")

Siga as instruções fornecidas pelo fabricante do detergente.
Teste o produto nas placas antes de o utilizar. Isto aplica-se em
particular aos produtos amaciados ou polidos. Antes da limpeza,
as superfícies devem ser humedecidas com água. Após a limpeza,
limpe qualquer líquido restante (se possível, com um aspirador
de matérias líquidas) e enxague bem e várias vezes com água.
Absorva a água de enxaguamento restante com um aspirador de
líquidos ou um pano.

BETUME EPOXÍDICO,
BICOMPONENTE E
REATIVA

Imediatamente

Siga as instruções do
fabricante do betume

Este tipo de produto tem de ser removido imediata e
completamente, uma vez que estes betumes endurecem
muito rapidamente, mesmo em apenas alguns minutos. Siga
rigorosamente os métodos de limpeza recomendados pelo
fabricante do betume e verifique a sua eficácia, realizando um
teste de limpeza antes de proceder à sua aplicação em todo o
pavimento/parede.

LISTA DE DETERGENTES DE BASE ÁCIDA

SE A LIMPEZA PÓS-INSTALAÇÃO NÃO TIVER SIDO REALIZADA CORRETAMENTE

Siga as instruções constantes na embalagem.
Teste o produto nas placas antes da sua utilização.
Isto aplica-se em especial aos produtos amaciados ou
polidos.

Betume utilizado

O que é que vê?

O que é que deverá fazer?

CALDA DE CIMENTO
MISTURADA COM ÁGUA

Resíduos, manchas
brilhantes.

Repita a lavagem após a
instalação, conforme descrito
acima.

BETUME EPOXÍDICO,
BICOMPONENTE E
REACTIVO

Névoa de betume, em
redor das juntas.

Uma vez endurecido, o betume é
muito difícil ou mesmo impossível
de remover. Contacte o fabricante
do betume.

Nome do detergente

Fornecedor

Keranet
Cement Remover
Deterdek
Trek
Zementschleierentferner
HMK R63
Solvacid
Litoclean Plus
Bonaclean / Bclean
Bonadecon (*) / Bdecon (*)

Mapei
Faberchimica
Fila
Kiter
Lithofin
HMK
Geal
Litokol
Bonasystems Italia
Bonasystems Italia

(*) específico para produtos
que NÃO são resistentes
a ácidos

35

É da responsabilidade do assentador proteger os ladrilhos acabados e limpos. A proteção do
revestimento cerâmico durante o período entre o final da instalação e a entrega ao cliente é
ainda mais importante quando o ambiente em questão estiver sujeito a um tráfego pedonal
significativo por parte de outros operadores de construção (pintores, eletricistas, pedreiros,
etc.). A proteção das placas é realizada através da aplicação de materiais de proteção
adequados.

12

Colocação de um painel de aglomerado no
pavimento instalado

13

Colocação de um cartão de proteção na parede
instalada
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Testes e aceitação
No final dos testes, o cliente poderá elaborar
um relatório de aceitação. Se os testes
forem bem-sucedidos, isso significa que
o grés porcelânico laminado foi instalado
corretamente.
O teste consiste nas seguintes verificações:

VERIFICAÇÃO DA APARÊNCIA

VERIFICAÇÃO DA ADERÊNCIA

1/2

1.7
m

1.5 m

Deverá ser efetuada uma inspeção visual da
superfície do pavimento e das paredes, a olho
nu, a uma distância mínima de 1,5 m e ao nível
dos olhos. Não é permitida a iluminação com
luz projetada. Quaisquer efeitos na superfície
não detetáveis nestas condições não devem ser
considerados como defeitos. Os defeitos de
aparência incluem também a regularidade de
quaisquer cortes e furos efetuados.
A presença de resíduos provenientes de
materiais de instalação é também considerada
como um defeito de aparência.
Deve recordar-se que o assentador deverá
fornecer os ladrilhos como um todo, ou seja,
incluindo a superfície do grés porcelânico
laminado, as juntas de selagem, as juntas de
dilatação e todos os perfis.
O processo de limpeza é considerado como
tendo sido corretamente executado se
todos os resíduos decorrentes dos materiais
de instalação tiverem sido completamente
eliminados e não houver danos (por exemplo,
resultantes de ataque de produtos químicos ou
abrasão mecânica) nos ladrilhos no seu todo e
nos elementos individuais acima referidos.

3

± 2 mm

Deve ser medida a lisura (uniformidade) dos
ladrilhos que revestem o pavimento e a parede.
O controlo é efetuado com uma haste de
nivelamento com, pelo menos, 2 metros de
comprimento. Coloque a barra no substrato em
todas as direções.
A tolerância admissível é de 2 mm.
Para medir a diferença de nível, apoie a haste
sobre a placa no seu nível mais elevado. A
diferença de nível entre a parte saliente da
haste e a superfície da placa subjacente é
medida com uma régua calibrada ou outro
medidor de espessura.
A diferença máxima admissível em altura
depende do tamanho da junta de selagem:
- 1 mm, no máximo, para juntas até 6 mm;
- 2 mm no máximo para juntas iguais ou
superiores a 6 mm.
O ensaio deve ser feito de forma aleatória, em
várias juntas de selagem.

Este teste consiste numa inspeção dos ladrilhos do
revestimento também por meio de batimentos, a fim
de garantir que nada está solto ou que não existem
sinais de desprendimento incipiente.

VERIFICAÇÃO DAS JUNTAS E APLICAÇÃO DE BETUME

5/6
≤ 4 mm

± 1 mm

VERIFICAÇÃO DA LISURA E DE EVENTUAIS DESNÍVEIS

2m

4

> 4 mm

± 2 mm

É realizado um teste no pavimento e no revestimento
da parede. Este teste consiste numa avaliação inicial
do aspeto das placas, a fim de verificar a presença de
quaisquer efeitos perturbadores, devidos a diferenças
visuais na largura do betume. Na ausência de tais
efeitos, o revestimento deverá ser considerado
conforme.
Nas zonas afetadas por esses efeitos, a largura poderá
ser verificada em vários pontos, com base numa
amostra.
As tolerâncias admissíveis são as seguintes:
- 1 mm, para as larguras de junta estipuladas até 4 mm;
- 2 mm, para as larguras de junta superiores a 4 mm.
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A testagem dos ladrilhos é o processo
de verificação da qualidade dos próprios
ladrilhos. Os testes são da responsabilidade
do cliente e devem ser efetuados antes de
eles estarem prontos para utilização, na
presença do projetista e do instalador.
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Manutenção

39

A manutenção das placas consiste em
operações diárias de limpeza. Utilize
água quente e um pano de microfibras de
boa qualidade, como o Magic Clean da
Bonasystems Italia. De vez em quando, p.
ex. a cada 10-20 dias, consoante o estado
do pavimento, utilize detergentes neutros
diluídos com muita água quente, que

não contenham cera e que não deixem
manchas brilhantes e seque com um pano
de microfibras de boa qualidade. Após a
lavagem, enxague abundantemente com
água; seque, com outro pano de microfibras
de boa qualidade, como o Magic Clean da
Bonasystems Italia.

PLACA A SER LIMPA

O QUE UTILIZAR

INSTRUÇÕES

GRÉS PORCELÂNICO
LAMINADO
6mm

Detergente neutro sem cera (cf. "Lista de detergentes").
NÃO utilizar álcool, ácidos, solventes, detergentes abrasivos, palha-de-aço ou esponjas
abrasivas.

Conforme acima indicado.

GRÉS PORCELÂNICO
LAMINADO
3plus
5plus
6plus

PLACA A SER
LIMPA

LISTA DE DETERGENTES À BASE DE ÁCIDOS

SE A LIMPEZA DIÁRIA TIVER SIDO FEITA COM DETERGENTES INADEQUADOS

Siga as instruções constantes na embalagem. Teste o
produto nas placas antes da sua utilização.
Isto aplica-se em especial aos produtos amaciados ou
polidos.

Placa a ser limpa

O que é que vê?

O que é que deve fazer?

Manchas opacas visíveis. O chão
está mais brilhante do que as
peças sobressalentes que não
foram instaladas.

Utilize um detergente como o Tile
Cleaner, fabricado pela Faberchimica,
não diluído, e deixe-o atuar durante 5
a 10 minutos.
Em seguida, esfregue com uma
esponja branca, enxague bem com
água, enxugue qualquer líquido de
lavagem restante com um aspirador
de líquidos ou um pano e, finalmente,
seque com um pano de microfibras de
boa qualidade, como o Magic Clean
da Bonasystems Italia.

Nome do detergente

Fornecedor

GRÉS
PORCELÂNICO
LAMINADO
6 mm

Floor Cleaner
Fila Cleaner
Pflegereiniger
HMK P15
Bonamain + (*) / Bmain + (*)
Bonatitania Clean / Btitania Clean
Belgres

Faberchimica
Fila
Lithofin
HMK
Bonasystems Italia
Bonasystems Italia
Geal

GRÉS
PORCELÂNICO
LAMINADO
3plus
5plus
6plus
DECORAÇÕES

TIPO DE
MANCHA

Café, Coca Cola®,
sumos de fruta

GRÉS
PORCELÂNICO
LAMINADO
6 mm

DECORAÇÕES

(*) NUNCA utilize para
limpar DECORAÇÕES

LIMPEZA EM PROFUNDIDADE

GRÉS
PORCELÂNICO
LAMINADO
3plus
5plus
6plus

O QUE UTILIZAR INSTRUÇÕES

Detergente
alcalino

FORNECEDOR

Siga as instruções fornecidas pelo
fabricante do detergente.

Coloured stain remover
PS87
Super Deterjet
Lixívia

Faberchimica
Fila
Geal
(vários fabricantes)

Fila
Litokol
Lithofin
HMK
Johnsondiversey
Bonasystems Italia
Geal

Gordura, poeira
proveniente
do tráfego
pedonal, limpeza
abrangente

Detergente
alcalino

Siga as instruções fornecidas pelo
fabricante do detergente.

PS87
Litonet
Intensivreiniger
HMK R55
Taski R20-strip
Bonadecon / Bdecon
Deterflash

Vinho

Detergente
oxidante

Siga as instruções fornecidas pelo
fabricante do detergente.

Oxidant
Lixívia

Faberchimica
(vários fabricantes)

Resíduos de cal

Detergentes
ácidos

Siga as instruções fornecidas pelo
fabricante do detergente. Teste o
produto nas placas antes da sua
utilização. Isto aplica-se em especial aos
produtos amaciados ou polidos.

Viakal

Procter & Gamble

Detergentes
ácidos

Dilua o produto e aplique diretamente
sobre a mancha. Deixe atuar
durante 10/20 minutos e enxague
abundantemente. Repita, se necessário.
Teste o produto nas placas antes da sua
utilização. Isto aplica-se em especial aos
produtos amaciados ou polidos.

Ácido clorídrico diluído

(vários fabricantes)

Pasta abrasiva

Siga as instruções fornecidas pelo
fabricante do detergente. Teste o
produto nas lajes antes da sua utilização.
Isto aplica-se em especial aos produtos
amaciados ou polidos.

Polishing cream
Vim clorex
Detergum (*)
(*) NÃO utilize em
produtos lapidados ou
polidos.

Tinta proveniente
de canetas de
feltro

Detergente à base
de solvente

Os solventes devem ser aplicados não
diluídos, diretamente sobre a mancha.
Deixe-os atuar durante cerca de 15/30
segundos. Repita, se necessário. No
que diz respeito ao "Removedor de
nódoas coloridas", siga as instruções do
fabricante.

Diluente Nitro
Álcool
Coloured stain remover

(vários fabricantes)
(vários fabricantes)
Faberchimica

Sujidade
proveniente da
BETUME

Detergente para
BETUME

Siga as instruções fornecidas pelo
fabricante do detergente.

Fuganet
Fugenreiniger

Fila
Lithofin

Qualquer tipo de
manchas

Detergente
neutro, sem cera

Utilizar água e um detergente neutro e
sem cera.
NÃO utilizar álcool, ácidos, solventes,
detergentes abrasivos, palha-de-aço ou
esponjas abrasivas.

Floor Cleaner
Fila Cleaner
Pflegereiniger
HMK P15
Bonatitania Clean / Btitania Clean
Belgres

Faberchimica
Fila
Lithofin
HMK
Bonasystems Italia
Geal

Ferrugem

Marcas de pneus,
marcas de lápis e
marcas de metal

Manchas opacas visíveis quando
em contacto com vários tipos de
líquidos.

Permanecem marcas de pegadas.
DECORAÇÕES

NOME DO
DETERGENTE

Faberchimica
Guaber
Zep Italia
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COLAS E PERFIS ANEXOS

COMO LER O ANEXO

Como regra geral aplicável a todos os materiais
de construção a serem colados in situ, não existe
uma cola universal para instalar grés porcelânico
laminado em todos os tipos de substrato.
A escolha do tipo de cola deve ser feita com base
nos seguintes dados de conceção:
- ambiente alvo (e condições ambientais no
momento da instalação);
- tipo de suporte;
- tipo de grés porcelânico laminado;

- dimensão das placas utilizadas.
Para ajudar os projetistas, recolhemos abaixo as
indicações dos principais fabricantes de colas, de
acordo com os dados acima descritos. Note que
as informações fornecidas foram apresentadas
pelos fabricantes, que garantem as indicações
dadas. Para esclarecimentos ou mais informações,
contacte diretamente os fabricantes dos produtos
(referências no capítulo "Contactos úteis", página
62).

É ESSENCIAL SEGUIR TODAS AS INFORMAÇÕES, INSTRUÇÕES E INDICAÇÕES DADAS PELOS FABRICANTES DAS
COLAS. ISTO APLICA-SE EM PARTICULAR AOS TEMPOS DE ESPERA ANTES DE UMA SUPERFÍCIE ESTAR "PRONTA
PARA TRÁFEGO PEDONAL LIGEIRO", "PRONTA PARA COLOCAÇÃO DE BETUME" E "PRONTA A UTILIZAR", QUE
SÃO INDICADOS NOS QUADROS ABAIXO.

INTERIORES

qualquer ambiente

3plus
5plus

EXTERIORES

6plus

ESPAÇOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS
qualquer ambiente

6mm
3plus
5plus
6plus

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Classe
(*)

(****)

01

02

03

04

05

06

07

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)
08

Pronto a
usar

09

Instalação
(*)

(***)

10

11

01_ O supervisor do projeto tem de examinar as condições do local da obra, para escolher entre uma cola de cura normal ou uma
de cura rápida.
02_ Lista de fabricantes de colas.
03_ O tamanho em cm das placas é indicado de acordo com a cola recomendada pelo fabricante.
04_ Lista de colas recomendadas pelos fabricantes com base na utilização pretendida e o tamanho das placas.
05_ Lista dos primários a utilizar antes da aplicação da cola, de acordo com o indicado pelos fabricantes para cada utilização
pretendida.

07_ A classe da cola sob a norma UNI EN 12004 é indicada (consulte a tabela abaixo “RELATIVAMENTE A COLAS”).
08_ Indicação de quantos metros quadrados se podem instalar com uma só unidade de produto preparada com a proporção de
mistura indicada.

Para edifícios novos e projetos de renovação que exijam instalação em revestimentos de paredes pré-existentes

ESPAÇOS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS

Fornecedor

06_ A proporção da mistura refere-se a uma só unidade do produto (um saco, uma lata, etc.), de modo a obterem-se as
características declaradas pelos fabricantes.

I N S TA L A Ç Ã O E M PA R E D E S C O M C O L A
6mm

Ao critério do
P.S.

09_ Tempos de espera antes de se poder andar sobre a superfície para se proceder ao enchimento das juntas com betume.

Reboco de cimento, reboco de gesso, placa de
gesso cartonado, painéis de fibrocimento

Pág. 42

Betão, mosaicos cerâmicos antigos, mármore,
pedra

Pág. 44

Painel de aglomerado, metal

Pág. 45

Reboco de cimento, gesso cartonado, placa de
estuque, painéis de fibrocimento

Pág. 46

Betão, mosaicos cerâmicos antigos, mármore,
pedra

Pág. 48

Painel de aglomerado, metal

Pág. 49

Gesso

Pág. 50

CIMENTO COLA (C): mistura de aglutinantes hidráulicos, agregados e aditivos orgânicos
(N.B.: para ser misturado com água ou aditivo líquido imediatamente antes da utilização)

Betão

Pág. 51

Gesso

Pág. 52

RESINA REATIVA (R): mistura de resina sintética, cargas minerais e aditivos orgânicos, que endurecem devido a uma reação química
(N.B.: estas colas podem ter um ou mais componentes)

Betão

Pág. 53

10_ Tempos de espera antes de se poder utilizar o pavimento, isto é: antes de poder ficar sujeito a cargas estáticas e/ou dinâmicas.
11_ Método de instalação e características da talocha a utilizar para cada cola.

RELATIVAMENTE A COLAS
As colas estão divididas em TRÊS CATEGORIAS, em função da sua composição química, de acordo com o estabelecido pela norma UNI EN 12004:

DISPERSÃO (D): mistura de agentes aglutinantes e orgânicos, nomeadamente polímeros em dispersão aquosa, aditivos orgânicos e cargas minerais
(N.B.: misturas prontas a usar)
Dependendo das suas características, as colas são classificados como se segue:

I N S TA L A Ç Ã O D E PAV I M E N T O S C O M C O L A

Classe 1: colas de cura normal

Para edifícios novos e projetos de renovação que exijam instalação em revestimentos de pavimentos pré-existentes

Classe 2: colas de cura melhorada

ESPAÇOS RESIDENCIAIS

Cozinhas, casas de banho, salas de estar e quaisquer outros ambientes
residenciais. Recomenda-se a utilização de dimensões que não sejam
superiores a 120x120 cm, com exceção de áreas sujeitas a cargas
pesadas (por exemplo, carrinhos com rodas duras).

ESPAÇOS COMERCIAIS LIGEIROS

Escritórios, gabinetes abertos ao público em geral, salas de
espera, lojas, casas de banho públicas, áreas comuns de blocos de
apartamentos, salas de jantar de restaurantes, stands de automóveis,
bares, cinemas, clínicas médicas/cirúrgicas, quartos e casas de banho
de hotéis. Recomenda-se a utilização de dimensões que não sejam
superiores a 120x120 cm, com exceção de áreas sujeitas a cargas
pesadas (por exemplo, carrinhos com rodas duras). Em áreas sujeitas a
tráfego forçado, não é aconselhável utilizar produtos com acabamentos
Polished (P), Glossy (G), Touch (TC), Silk e Soft (S).

ESPAÇOS COMERCIAIS INTENSIVOS

Áreas comuns de centros comerciais, átrios de hotéis, cantinas,
restaurantes de fast food, clubes de dança, hospitais, escolas, museus,
locais de culto, aeroportos, estações. Recomenda-se a utilização de
dimensões que não sejam superiores a 120x120 cm, com exceção de
áreas sujeitas a cargas pesadas (por exemplo, carrinhos com rodas
duras). Em áreas sujeitas a tráfego forçado, não é aconselhável utilizar
produtos com acabamentos Polished (P), Glossy (G), Touch (TC), Silk e
Soft (S).

6mm
3plus
5plus

Betonilhas à base de cimento, betonilhas
aquecidas ou à base de sulfato de cálcio,
produtos autonivelantes, betão, mosaicos
cerâmicos antigos, placas de mármore, pedra

Há três classes opcionais:
Pág. 54

Classe T: colas anti-derrapagem
Classe E: colas com tempo aberto prolongado
Madeira dura, PVC, borracha, linóleo, metal,
resina

Pág. 56

Há uma quarta classe adicional apenas para cimentos cola: os colas podem ser classificados como DEFORMÁVEIS (S) e divididas com base nos resultados dos testes
sob a normal UNI EN 12002:
Classe S1: colas deformáveis

6plus

Classe S2: colas altamente deformáveis

6mm
5plus
6plus

Betonilhas à base de cimento, betonilhas
aquecidas ou à base de sulfato de cálcio,
produtos autonivelantes, betão, mosaicos
cerâmicos antigos, placas de mármore, pedra

Pág. 54

Madeira dura, PVC, borracha, linóleo, metal,
resina

Pág. 56

São recomendados os acabamentos Polished (P), Touch (TC), Silk e Soft (S), tal como para os revestimento de paredes, também para pavimentos em zonas residenciais ou
comerciais ligeiras que não estejam sujeitas a tráfego intenso, onde não são exigidas características antiderrapantes. A presença ocasional de pequenas inconsistências ou
pequenas manchas na superfície deve ser considerada uma característica do material e do seu processo de produção único.
Se o produto for colocado em contacto direto com ambientes exteriores, recomenda-se a utilização de soluções de proteção para reduzir a formação de riscos.
Os produtos com acabamentos especiais podem ter limitações em função da sua área de aplicação. Consulte os catálogos de coleções específicas.
Não recomendamos a utilização em áreas exteriores não cobertas.

Classe F: colas de cura rápida

COLAS E PERFIS - ANEXOS
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COLAS

INTERIORES
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Anexo A.1a

43

6mm

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE INTERIORES

Substrato: painéis de reboco de cimento, reboco de gesso, gesso cartonado e fibrocimento.
Ao critério do
P.S.

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Classe
(*)

(****)

Todos os
tamanhos

KERAFLEX
MAXI S1
ULTRALITE S1

MAPEI

KERAKOLL

LATICRETE

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

Só para
substratos:
painéis
de gesso
cartonado,
fibrocimento:
120x260;
100x300

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

Até
50x100
LITOKOL
Todos os
tamanhos
PCI - BASF

Todos os
tamanhos

ULTRALITE S2

OBRIGATÓRIO para
superfícies com base
em gesso, anidrídicas
ou absorventes:
Primer G
ou ECOPRIM T

KERABOND
+ ISOLASTIC

H40 NO LIMITS

254 BAR

Para superfícies com
base em gesso:
Primer A Eco

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

C2 E S2

1 saco (25 kg) +
6 litros de água

Para superfícies
com base em gesso:
Primer C
ou Primer X94

HyperFLEX K100
Para superfícies com
PCI
base em gesso:
FLEXMOERTEL S1
PCI GISOGRUND

1 saco (20 kg) +
5,8 litros de água
1 saco (20 kg) +
6/6,4 litros de
água

Ao critério do
P.S.

(*)

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

C2 TE

C2 TE S1

6,3 m

2

8 horas

ULTRALITE S1
QUICK

14 dias
MAPEI

6,5 m2

6 m2

5 m2

20 horas

1 dia

5m

2

1 dia

Só para
substratos:
gesso
cartonado,
painéis de
fibrocimento:
120x260;
100x300

SAINTGOBAIN /
WEBER

Todos os
tamanhos

WEBER.COL
UltraGres 400

Para superfícies com
base em gesso:
WEBER.PRIM PF15

WEBER.COL
UltraGres Light

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77
Microtec

1 saco (25 kg) +
6,7/8 litros de
água

C2 TE S1

1 saco (25 kg) +
11 litros de água

C2 T(T)
E(E) S1

(**)

Cinzento 1 saco
(25 kg) + 5,5/6
litros de água

ULTRALITE S2

14 dias

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

7 dias

5,5 m2

12 horas

Todos os
tamanhos

H40 REVOLUTION

Para superfícies com
base em gesso:
Primer A Eco

LATICRETE

Todos os
tamanhos

325 RAPID FL

Para superfícies com
base em gesso:
Primer Plus

Até
50x100

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL
+ água

3 dias

6 m2

8 horas

10 m2

8 horas

1 saco (45 kg) +
5,1/5,7 litros de
água
1 saco (15 kg) +
5,9/6,2 litros de
água
Componente A:
1 saco (25 kg)
Componente B:
cuba (5,5 kg)

ELASTORAPID

LITOKOL
7,1 m2

OBRIGATÓRIO para
superfícies com base
em gesso, anidrídicas
ou absorventes:
Primer G
ou ECOPRIM T

KERAKOLL
Instalação
com
colagem
dupla

Classe
(*)

Para superfícies com
base em gesso:
Primer C
ou Primer X94

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água
Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água
1 saco (25 kg) +
6/7 litros de latex

Pronto a
usar

Instalação
(*)

(***)

6,3 m2
C2 FTE
S1
6 m2
3 horas

3 dias

C2 FE S2
6 m2
C2 FTE
S2

C2F TE

6 m2

2 horas

1 dia

C2 TE F

5 m2

6 horas

2 dias

5 m2

6 horas

1 dia

6,5 m2

3 horas

1 dia

3 horas

1 dia

1 saco (20 kg)
+ 3 litros de
C2 FE S1
LATEXKOL
+ 3 litros de água
1 saco (20 kg)
+ 6 litros de
LATEXKOL

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Todos os
tamanhos

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL

PCI - BASF

Todos os
tamanhos

PCI
FLEXMOERTEL
S1 RAPID

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

SAINTGOBAIN /
WEBER

Todos os
tamanhos

WEBER.COL PRO
UltraGres Fast

Para superfícies com
base em gesso:
WEBER.PRIM PF15

1 saco (25 kg) +
6/6,2 litros de
WEBER L50

C2 FTE
S1

6 m2

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77 S
microtec

Para superfícies com
base em gesso:
ARDEX P 51

1 saco (25 kg) +
8,5 litros de água

C2 FT(T)
E S1

10 m

Instalação
com
colagem
dupla

C2 FE S2

1 saco (20 kg) +
C2 FT S1
5,2 litros de água

14 dia

1 saco (15 kg) +
7,8 litros de água

Para superfícies com
base em gesso:
ARDEX P 51

Proporção de
mistura

(*)

3 dias

WEBER.COL
UltraGres Evo
WEBER.COL
ProGres Top S1

Primário, se
necessário

Todos os
tamanhos

5,5 m2

1 saco (20 kg) +
C2 TE S1
7,4 litros de água

(*)
(****)

KERAQUICK
MAXI S1

C2 TE S1

C2 TE S2

Produto

(****)

C2 TE S1

1 saco (25 kg)
+ 8,5 kg de
ISOLASTIC

Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

Instalação

(***)

7 m2

C2 E S2

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água

Pronto a
usar

Substrato: painéis de reboco de cimento, reboco de gesso, gesso cartonado e fibrocimento

C2 TE S1

1 saco (15 kg) +
5,9/6,2 litros de
água

1 saco (20 kg) +
6,4 litros de água

SUPERFLEX K77
POWERFLEX K50

1 saco (25 kg) +
7/7,7 litros de
água
1 saco (15 kg) +
8,4/8,7 litros de
água

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

6mm

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE INTERIORES

1 dia

Instalação
com
colagem
simples
(talocha de
6 mm)

2

90 min.

6 horas

Instalação
com
colagem
simples
(talocha de
(6 mm)

Consulte por favor o nosso Manual “Soluções de colas para aplicação”.

(*)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(*)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(**)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(**)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(***)

As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(***)

As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(****)

Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.

(****)

Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.
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Anexo A.1b

Anexo A.1c
6mm

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE INTERIORES

Substrato: betão, mosaicos cerâmicos antigos, mármore, pedra
Ao critério do
P.S.

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

MAPEI

Todos os
tamanhos

H40 NO LIMITS

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

LATICRETE

Todos os
tamanhos

254 BAR

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

PCI - BASF

ARDEX

MAPEI

KERAKOLL

LATICRETE

LITOKOL

PCI - BASF

ARDEX

(**)

(***)

(****)

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos
Até
50x100
Todos os
tamanhos

SAINTGOBAIN /
WEBER

(*)

Até
50x100
Todos os
tamanhos

SAINTGOBAIN /
WEBER

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

KERAFLEX
MAXI S1

KERAKOLL

LITOKOL

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

Todos os
tamanhos

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

SUPERFLEX K77
POWERFLEX K50
HyperFLEX K100

Para mosaicos
cerâmicos antigos,
placas de mármore
e pedra. Prepare a
Base EVO

1 saco (15 kg) +
8,4/8,7 litros de
água
1 saco (25 kg)
+7,2/7,7 litros de
água
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água
Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água
1 saco (25 kg) +
6 litros de água

Classe
(*)

WEBER.COL
UltraGres Fast

ARDEX X 77 S
microtec

Para mosaicos
cerâmicos antigos,
placas de mármore
e pedra: WEBER.
FLOOR 4716 Primer

1 saco (25 kg) +
6/6,2 litros de
água

Para mosaicos
cerâmicos antigos,
placas de mármore e
pedra:
- ARDEX P 4
- ARDEX X 77
(grosseiramente
nivelado)

1 saco (25 kg) +
8,5 litros de água

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Pronto a
usar

Instalação

Ao critério do
P.S.

(*)

Tamanho das
placas
(cm)

8 horas

14 dias

C2 TE

6 m2

20 horas

3 dias

C2 TE S1

5 m2

1 dia

7 dias

MAPEI

Todos os
tamanhos

KERAKOLL

Todos os
tamanhos

C2TES1

C2 TE S1

C2 TE S1

C2 T(T)
E(E) S1

C2 FTE
S1

5,5 m2
5 m2

1 dia

7 dias

Instalação
com
colagem
dupla

5,5 m

2

7,1 m2

6m

2

10 m2

12 horas

8 horas

8 hours

C2 TE F

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

3 dias

1 dia

Instalação
com
colagem
simples
(talocha de
6 mm)

ULTRABOND
ECO PU 2K
KERALASTIK
KERALASTIC T

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

H40 NO LIMITS

KERAGRIP ECO

H40 EXTREME

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

6 m2

5 m2

2 horas

6 horas

6 horas

6,5 m2

6 m2

10 m2

3 horas

3 horas

90 min.

Classe
(*)

1 lata (10 kg)

R2T

1 lata (10 kg)
1 lata (10 kg)
Grey 1 saco (25
kg) de 7,1 a 8,5
litros de água
Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

R2
R2T

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Pronto a
usar

3 m2

12 horas

7 dias

C2 TE

6 m2

20 horas

3 dias

1 balde (10 kg)

R2

4 m2

4 horas

12 horas

R2T

3 m2

1 dia

7 dias

R2T

4,5 m2

1 dia

5 dias

7,1 m2

12 horas

3 dias

3 m2

12 horas

2 dias

LATALASTIK

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

LITOKOL

Todos os
tamanhos

LITOELASTIC EVO

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

PCI - BASF

Todos os
tamanhos

PCI
FLEXMOERTEL S1

Para superfícies com
base de gesso:
PCI GISOGRUND

SAINTGOBAIN /
WEBER

Todos os
tamanhos

WEBER.COL
FIX CR

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2T

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77
microtec

ARDEX P 82

1 saco (25 kg) +
11 litros de água

C2 T(T)
E(E) S1

10 m2

8 horas

1 dia

MAPEI

Todos os
tamanhos

KERAQUICK
+ LATEX PLUS

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg) +
8,5 kg de
LATEX PLUS

C2 FT S2

7 m2

12 horas

7 dias

H40 REVOLUTION

KERAGRIP ECO

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água
Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água

C2F TE

6 m2

2 horas

1 dia

H40 EXTREME

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2

4 m2

4 horas

12 horas

1 balde de
componente A
(5 kg) 1 balde de
componente B
(2 kg)

R2T

2 m2

1 dia

7 dias

1 balde (10 kg)

R2T

3 m2

12 horas

5 dias

6,5 m2

3 horas

1 dia

3 m2

12 horas

2 dias

1 saco (20 kg) +
C2 TE S1
7,4 litros de água

Instalação
(*)

(***)

Todos os
tamanhos

3 dias

1 dia

2 dias

Instalação
com
colagem
dupla

1 dia

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

C2 FE S2

C2 FT(T)
E S1

(**)

6 m2

5 m2

C2 FTE
S1

Proporção de
mistura

(*)

Instalação
com
colagem
dupla

14 dias

C2 FE S1

C2 FT S1

Primário, se
necessário

LATICRETE

KERAKOLL
C2F TE

(*)
(****)

1 balde de
componente A
(5 kg) 1 balde de
componente B
(2 kg)

6,3 m2
3 horas

Produto

(****)

7m

2

Fornecedor

(***)

C2TES1

1 saco (20 kg) +
6,4 litros de água
C2 TE S1
1 saco (20 kg) +
5,8 litros de água
1 saco (20 kg) +
6/6,4 litros de
C2 TE S2
água

Para superfícies com
PCI
1 saco (20 kg) +
base de gesso:
FLEXMOERTEL S1
7,4 litros de água
PCI GISOGRUND
WEBER.COL
Para mosaicos
UltraGres Top S1
1 saco (25 kg) +
cerâmicos antigos,
WEBER.COL
6,7/8 litros de
placas de mármore e
UltraGres Evo
água
WEBER.COL
pedra:
UltraGres 400
WEBER. FLOOR 4716
WEBER.COL
1 saco (15 kg) +
Primer
UltraGres Light
7,8 litros de água
Para mosaicos
cerâmicos antigos,
placas de mármore
e pedra, ou, em
ARDEX X 77
1 saco (25 kg) +
alternativa:
Microtec
11 litros de água
- ARDEX P 4 ARDEX X 77
(grosseiramente
nivelado)
Cinzento 1 saco
KERAQUICK
(25 kg) + 5,5/6
Desnecessário,
MAXI S1
litros de água
de acordo com o
1 saco (45 kg) +
ULTRALITE S1
fabricante
5,1/5,7 litros de
QUICK
água
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
Desnecessário,
litros de água
H40 REVOLUTION
de acordo com o
Branco 1 saco
fabricante
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água
Desnecessário,
1 saco (25 kg) +
325 RAPID FL
de acordo com o
6/7 litros de água
fabricante
1 saco (20 kg) +
LITOSTONE K99
Para mosaicos
3 litros de
+ LATEXKOL
cerâmicos antigos,
LATEXKOL +
+ água
placas de mármore e 3 litros de água
1 saco (20 kg) +
pedra:
LITOSTONE K99
6 litros de
Prepare a Base EVO
+ LATEXKOL
LATEXKOL
PCI
Para superfícies com
1 saco (20 kg) +
FLEXMOERTEL S1
base de gesso:
5,2 litros de água
RAPID
PCI GISOGRUND

6mm

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE INTERIORES

Substrato: aglomerado, metal

(****)

ULTRALITE S1

45

1 dia

Todos os
tamanhos

LATICRETE

Todos os
tamanhos

LATALASTIK

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

LITOKOL

Todos os
tamanhos

LITOELASTIC

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

PCI - BASF

Todos os
tamanhos

PCI
FLEXMOERTEL
S1 RAPID

Para superfícies com
base de gesso:
PCI GISOGRUND

SAINTGOBAIN /
WEBER

Todos os
tamanhos

WEBER.COL
FIX CR

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2T

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77 S
microtec

ARDEX P 82

1 saco (25 kg) +
8,5 litros de água

C2 FT(T)
E S1

1 saco (20 kg) +
C2 FT S1
5,2 litros de água

1 dia

6 horas

Instalação
com
colagem
simples
(talocha de
6 mm)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.

(*)

(**)

(***)

(****)

10 m2

90 min.

6 horas

Instalação
com
colagem
simples
(talocha de
6 mm)

Instalação
com
colagem
dupla

Instalação
com
colagem
simples
(talocha de
6 mm)

Instalação
com
colagem
dupla

Instalação
com
colagem
simples
(talocha de
6 mm)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.
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Anexo A.2a

47

3plus

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE INTERIORES

5plus

6plus

Superfície de assentamento: painéis de reboco de cimento, reboco de gesso, gesso cartonado
e fibrocimento
Ao critério do
P.S.

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Classe
(*)

(****)

Até
120x120

ULTRALITE S1
MAPEI
ULTRALITE S2
100x300;
120x260

LATICRETE

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

OBRIGATÓRIO para
superfícies com base
em gesso, anidrídicas
ou absorventes:
Primer G

KERABOND
+ ISOLASTIC

H40 NO LIMITS
KERAKOLL

1 saco (25 kg) +
7,2/7,7 litros de
água

KERAFLEX
MAXI S1

Para superfícies com
base em gesso:
Primer A Eco

PCI - BASF

6,3 m2

1 saco (25 kg) +
8,5 kg de
ISOLASTIC

C2 E S2

6,5 m2

C2 TE

6 m2

14 dias

20 horas

12 horas

254 PLATINUM

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg) +
6 litros de água

C2 TE S1

5 m2

1 dia

7 dias

1 saco (20 kg) +
6,4 litros de água

Todos os
tamanhos

PCI
FLEXMOERTEL S2

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

KERAKOLL

ULTRALITE S2
QUICK

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

C2 TE S1
5 m2

1 saco (20 kg) +
6/6,4 litros de
água

C2 TE S2

5,5 m2

1 saco (20 kg) +
5,4 a 6 litros de
água

C2 TE S2

5,6 m2

1 dia

(**)

Cinzento 1 saco
(25 kg) + 5,5/6
litros de água

Componente A:
1 saco (25 kg)
Componente B:
cuba (6,5 kg)

7 dias

LATICRETE

Para superfícies com
base em gesso:
Primer A ECO

Todos os
tamanhos

WEBER.COL
UltraGres 400
WEBER.COL
ProGres Top S1

Para superfícies com
base em gesso:
WEBER.PRIM PF15

WEBER.COL
UltraGres Light

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77
microtec
+ ARDEX E 90

1 saco (25 kg) +
6,7/8 litros de
água

6 m2

8 horas

Para superfícies com
base em gesso:
ARDEX P 51

1 saco (25 kg) +
1 lata de ARDEX
E 90 (4,5 kg) + 9
litros de água

C2 T(T)
E(E) S2

10 m2

8 horas

1 dia

6plus

6 m2

3 horas

3 dias

7 m2

C2 FTE
S2

6 m2

C2F TE

6 m2

2 horas

1 dia

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água

Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água

4 horas

12 horas

Todos os
tamanhos

325 RAPID FL

Para superfícies com
base em gesso:
Primer Plus

1 saco (25 kg)
+ 6/7 litros
de latex

C2 TE F

5 m2

6 horas

2 dias

Até
50x100

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL
+ água

5 m2

6 horas

1 dia

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL

PCI
Para superfícies com
FLEXMOERTEL S2
base em gesso:
RAPID
PCI GISOGRUND

(*)

C2 F S1

4 m2

para superfícies
com base em gesso,
anidrídicas ou
absorventes:
Primer C
ou Primer X94

Instalação

(***)

R2

Instalação
com
colagem
dupla

1 saco (20 kg)
+ 3 litros de
C2 FE S1
LATEXKOL
+ 3 litros de água

1 saco (20 kg)
+ 6 litros de
LATEXKOL

C2 FE S2

1 saco (20 kg)
+ 3,8 litros de
água

C2 FT S2

5 m2

5 horas

1 dia

3 horas

1 dia

PCI - BASF

Todos os
tamanhos

SAINTGOBAIN /
WEBER

Todos os
tamanhos

WEBER.COL
UltraGres Fast

Para superfícies com
base em gesso:
WEBER.PRIM PF15

1 saco (25 kg)
+ 6/6,2 litros de
água

C2 FTE
S1

6 m2

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77 S
microtec
+ ARDEX E 90

Para superfícies com
base em gesso:
ARDEX P 51

1 saco (25 kg)
+ 3 kg de
ARDEX E 90
+ 7,5 litros de
água

C2 FT(T)
E S2

10 m

14 dias

Instalação
com
colagem
simples
( talocha de
6 mm)

Pronto a
usar

1 balde (10 kg)

3 dias

1 saco (15 kg) +
7,8 litros de água

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Para superfícies com
base em gesso:
SLC ECO EP 21

Todos os
tamanhos

C2 TE S1

(*)

H40 EXTREME

WEBER.COL
UltraGres Evo

SAINTGOBAIN /
WEBER

Classe

OBRIGATÓRIO para
C2 FTE
superfícies com base
1 saco (15 kg)
S1
em gesso, anidrídicas + 5,1/5,7 litros de
ou absorventes:
água
C2 FE S2
Primer G

ELASTORAPID

LITOKOL
12 horas

Proporção de
mistura

(*)

Todos os
tamanhos

Instalação
com
colagem
dupla

5,5 m2

1 saco (20 kg) +
5,8 litros de água

Primário, se
necessário

KERAQUICK
MAXI S1

H40 REVOLUTION

4 horas

HyperFLEX K100

(*)
(****)

3 dias

4 m2

Todos os
tamanhos

Produto

ULTRALITE S1
QUICK

MAPEI

100x300;
120x260

R2

POWERFLEX K50

Tamanho das
placas
(cm)

Até
120x120

1 balde (10 kg)

Para superfícies
com base em gesso,
anidrídicas ou
absorventes:
Primer C
ou Primer X94

Fornecedor

(****)

Para superfícies com
base em gesso:
SLC ECO EP 21

SUPERFLEX K77

Ao critério do
P.S.

(*)

C2 TE S1

C2 E S2

Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

Instalação

(***)

7 m2

8 horas

5plus

Superfície de assentamento: painéis de reboco de cimento, reboco de gesso, gesso cartonado
e fibrocimento

C2 TE S1

1 saco (15 kg) +
5,9/6,2 litros de
água

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água

Pronto a
usar

H40 EXTREME

Até
50x100
LITOKOL

1 saco (15 kg) +
8,4/8,7 litros de
água

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

3plus

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE INTERIORES

2

90 min.

6 horas

Instalação
com
colagem
simples
( talocha de
6 mm)

(*)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(*)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(**)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(**)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(***)

As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(***)

As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(****)

Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.

(****)

Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.
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Anexo A.2b

Anexo A.2c
3plus

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE INTERIORES

5plus

6plus

Superfície de assentamento: betão, mosaicos cerâmicos antigos, mármore, pedra
Ao critério do
P.S.

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Classe
(*)

(****)

Até
120x120
MAPEI
100x300;
120x260

KERAKOLL

Todos os
tamanhos

KERAFLEX
MAXI S1
ULTRALITE S1
ULTRALITE S2
KERABOND
+ ISOLASTIC

H40 NO LIMITS

H40 EXTREME
LATICRETE
Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

Todos os
tamanhos

LITOKOL

Todos os
tamanhos

PCI - BASF

Todos os
tamanhos

SAINTGOBAIN /
WEBER

ARDEX

Todos os
tamanhos

Todos os
tamanhos

Até
120x120
MAPEI
100x300;
120x260

KERAKOLL

Todos os
tamanhos

254 PLATINUM

1 saco (25 kg) +
7,2/7,7 litros de água
Se for necessário
1 saco (15 kg) +
nivelar, aplique antes 8,4/8,7 litros de água
1 saco (15 kg) +
ECOPRIM GRIP nos
apoios mencionados 5,9/6,2 litros de água
1 saco (25 kg) + 8,5
kg de ISOLASTIC
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 llitros de água
KERAGRIP ECO
Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água
Desnecessário,
de acordo com o
1 balde (10 kg)
fabricante
Desnecessário,
1 saco (25 kg)
de acordo com o
+ 6 litros de água
fabricante

Para mosaicos cerâmi1 saco (20 kg)
antigos, placas de
HYPERFLEX K100 cos
+ 6/6,4 litros de
mármore e pedra:
água
prepare a Base EVO
Para superfícies com 1 saco (20 kg) + 5,4
PCI
base em gesso:
FLEXMOERTEL S2
a 6 litros de água
PCI GISOGRUND
WEBER.COL
1 saco (15 kg)
UltraGres Top
Para mosaicos
+ 6,7/8 litros de
WEBER.COL
cerâmicos antigos,
água
UltraGres Evo
placas de mármore e
pedra:
WEBER.COL
1
saco
(15 kg)
WEBER. FLOOR 4716
UltraGres 400
+ 7,8 litros de
Primer
WEBER.COL
WEBER L50
UltraGres Light
Para mosaicos cerâmicos antigos, placas de
1 saco (25 kg)
mármore e pedra, ou
ARDEX X 77
+ 1 lata de
em
alternativa:
microtec
ARDEX E 90
- ARDEX P 4
+ ARDEX E 90
(4,5 kg)
- ARDEX X 77
+ 9 litros de água
(grosseiramente
nivelado)
KERAQUICK
Cinzento 1 saco (25 kg)
MAXI S1
+ 5,5/6 litros de água
ULTRALITE S1
1 saco (15 kg)
QUICK
Se for necessário
+ 5,1/5,7 litros
ULTRALITE
nivelar, aplique antes
de água
ECOPRIM GRIP nos
S2 QUICK
apoios mencionados Componente A:
1 saco (25 kg)
ELASTORAPID
Componente B:
cuba (6,5 kg)
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água
H40 REVOLUTION
Desnecessário,
Branco 1 saco (25
de acordo com o
kg)
de 6 a 7,3 litros
fabricante
de água
H40 EXTREME

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

(*)

(**)

(***)

(****)

LATICRETE

Todos os
tamanhos

325 RAPID FL

LITOKOL

Todos os
tamanhos

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL

PCI - BASF

Todos os
tamanhos

PCI
FLEXMOERTEL
S2 RAPID

SAINTGOBAIN /
WEBER

Todos os
tamanhos

WEBER.COL
UltraGres Fast

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77 S
microtec
+ ARDEX E 90

1 balde (10 kg)

C2 TE S1
C2 TE S1

6,3 m

C2 E S2

6,5 m2

C2 TE

6 m2

8 horas

Pronto a
usar

KERAKOLL

C2 TE S1

5 m2

1 dia

7 dias

C2 TE S2

5,5 m2

1 dia

7 dias

C2 TE S2

5,6 m2

12 horas

3 dias

C2 FTE
S1

6m

2

10 m2

8 horas

8 horas

KERAKOLL

Instalação
com
colagem
dupla
Para situações
em que é
recomendável
uma cola de
cura normal

7 m2

C2 FTE
S2

6 m2

R2

C2 FTE
S1

1 saco (25 kg)
+ 3 kg de
C2 FT(T)
ARDEX E 90
E S2
+ 7,5 litros de água

6 m2

1 dia

3 horas

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Todos os
tamanhos

ULTRABOND ECO
PU 2K
KERALASTIK

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

2 horas

Todos os
tamanhos

SUPERFLEX ECO

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

(*)

Instalação
com
colagem
simples
( talocha de
6 mm)

Instalação
com
colagem
dupla

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Pronto a
usar

6plus

R2T
1 lata (10 kg)

3 m2

12 horas

7 dias

R2T

3 m2

12 horas

3 dias

C2 TE

6 m2

20 horas

3 dias

R2

1 balde (8 kg)
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água

KERAGRIP ECO

H40 EXTREME

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2

4 m2

4 horas

12 horas

R2T

3 m2

1 dia

7 dias

R2T

4,5 m2

1 dia

5 dias

5,6 m2

12 horas

3 dias

3 m2

12 horas

2 dias

Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

Todos os
tamanhos

LATALASTIK

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

LITOKOL

Todos os
tamanhos

LITOELASTIC EVO

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

PCI - BASF

Todos os
tamanhos

PCI
FLEXMOERTEL S2

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

SAINTGOBAIN /
WEBER

Todos os
tamanhos

WEBER.COL.
FIX CR

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77
microtec
+ ARDEX E 90

ARDEX P 82

1 saco (25 kg)
+ 1 lata de
ARDEX E 90
(4,5 kg)
+ 9 litros de água

C2 T(T)
E(E) S2

10 m2

8 horas

1 dia

MAPEI

Todos os
tamanhos

KERAQUICK
MAXI S1
+ LATEX PLUS

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 8,5 kg de
LATEX PLUS

C2 FT S2

7 m2

12 horas

7 dias

H40 REVOLUTION

KERAGRIP ECO

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água
Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água

C2F TE

6 m2

2 horas

1 dia

H40 EXTREME

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2

4 m2

4 horas

12 horas

Todos os
tamanhos

1 saco (20 kg)
+ 5,4 a 6 litros de C2 TE S2
água
R2 T

LATICRETE

Todos os
tamanhos

LATALASTIK

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde de componente A (5 kg)
1 balde de componente B (2 kg)

R2T

3 m2

1 dia

7 dias

LITOKOL

Todos os
tamanhos

LITOELASTIC

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2T

3 m2

12 horas

5 dias

1 dia

PCI - BASF

Todos os
tamanhos

PCI
FLEXMOERTEL
S2 RAPID

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

1 saco (20 kg)
+ 3,8 litros de
água

C2 FT S2

5 m2

5 horas

1 dia

1 dia

SAINTGOBAIN /
WEBER

Todos os
tamanhos

WEBER.COL.
FIX CR

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2 T

3 m2

12 horas

2 dias

ARDEX

Todos os
tamanhos

ARDEX X 77 S
microtec
+ ARDEX E 90

ARDEX P 82

1 saco (25 kg)
+ 3 kg
ARDEX E 90
+ 7,5 litros de
água

C2 F(F)T
E S2

12 horas

5 m2

6 horas

2 dias

5 m2

6 horas

1 dia

5 m2

5 horas

6 m2

3 horas

6 horas

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de
cura rápida

Instalação
com
colagem
simples
( talocha de
6 mm)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.

(*)

(**)

(***)

(****)

10 m2

90 min.

Instalação
(*)

(***)

H40 NO LIMITS
Todos os
tamanhos

1 dia

4 horas

90 min.

Classe

R2T

1 dia

4 m2

10 m2

(*)
(****)

LATICRETE

KERAKOLL

C2F TE

Produto

1 balde de componente A (5 kg)
1 balde de componente B (2 kg)

14 dias

6 m2

C2 FE S2

Tamanho das
placas
(cm)

3 dias

12 horas

C2 FT S1

Fornecedor

MAPEI

14 dias

4 horas

C2 T(T)
E(E) S2

Ao critério do
P.S.

(*)

(****)

4 m2

C2 TE S1

Instalação

(***)

KERALASTIC T

20 horas

5plus

Substrato: placa de aglomerado, metal

R2

1 saco (20 kg)
C2 FT S2
+ 3,8 litros de água
1 saco (25 kg)
+ 6/6,2 litros de
água

2

3plus

INSTALAÇÃO EM PAREDES DE INTERIORES

7 m2

C2 E S2

Desnecessário,
1 saco (25 kg)
de acordo com o
C2 TE F
+ 6/7 litros e latex
fabricante
Para mosaicos cerâmi1 saco (25 kg)
cos antigos, placas de
+ 6 litros de
C2 FE S2
mármore e pedra:
LATEXKOL
Prepare a Base EVO
Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND
Para mosaicos
cerâmicos antigos,
placas de mármore
e pedra: WEBER.
FLOOR 4716 Primer
Para mosaicos cerâmicos antigos, placas de
mármore e pedra, ou
em alternativa:
- ARDEX P 4 - ARDEX X 77
(grosseiramente
nivelado)

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

49

6 horas

Instalação
com
colagem
simples
( talocha de
6 mm)

Instalação
com
colagem
dupla

Instalação
com
colagem
simples
( talocha de
6 mm)
Instalação
com
colagem
simples
( talocha de
6 mm)

Instalação
com
colagem
dupla

Instalação
com
colagem
simples
( talocha de
6 mm)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.
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Anexo A.3a

Anexo A.3b
6mm

INSTALAÇÃO EM PAREDES EXTERIORES

Substrato: revestimentos (estuque)
Ao critério do
P.S.

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

MAPEI

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Classe
(*)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

C2 E S2

1 saco (25 kg)
+ 8,5 kg de
ISOLASTIC

C2 E S2

LATICRETE

Até
100x100

254 PLATINUM

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

LITOKOL

Até
120x120

HYPERFLEX K100

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (20 kg)
+ 6/6,4 litros de
água

PCI - BASF

Até
120x120

PCI
FLEXMOERTEL S1

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

1 saco (20 kg)
+ 7,4 litros de
água

SAINTGOBAIN /
WEBER

Até
120x120

WEBER.COL
UltraGres Fast

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

ARDEX

Até
100x100

ARDEX X 77
microtec

KERAKOLL

Até
120x120

Até
100x100

ELASTORAPID
ULTRALITE
S2 QUICK

H40 REVOLUTION

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Pronto a
usar

8 horas

14 dias

C2 TE

6 m2

1 saco (15 kg)
+ 5,9/6,2 litros
de água

C2 E S2

6,3 m2

1 saco (25 kg)
+ 8,5 kg de
ISOLASTIC

C2 E S2

6,5 m

C2 TE

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8.5 litros de água

Pronto a
usar

8 horas

14 dias

6 m2

20 horas

3 dias

5 m2

1 dia

7 dias

LITOKOL

Até
120x120

HYPERFLEX K100

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (20 kg)
+ 6/6,4 litros de
água

C2 TE
S2

5,5 m2

1 dia

7 dias

3 dias

PCI - BASF

Até
120x120

PCI
FLEXMOERTEL S1

Para superfícies com
base de gesso:
PCI GISOGRUND

1 saco (20 kg)
+ 7,4 litros de
água

C2 TE
S1

7,1 m2

12 horas

3 dias

8 horas

14 dias

SAINTGOBAIN /
WEBER

Até
120x120

WEBER.COL
UltraGres Fast

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6,4/6,8 litros
de água

C2 TE
S2

6 m2

8 horas

14 dias

8 horas

1 dia

ARDEX

Até
100x100

ARDEX X 77
microtec

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 11 litros de
água

C2 T(T)
E(E) S1

10 m2

8 horas

1 dia

Componente A:
1 saco (25 kg)
Componente B:
cuba (6,5 kg)

C2 FTE
S2

6 m2

1 saco (15 kg)
+ 5,1/5,7 litros
de água

3 horas

1 dia

C2 FE
S2

7m

C2F TE

6 m2

2 horas

1 dia

C2 TE S1

7,1 m2

12 horas

1 saco (20 kg)
+ 6,4/6,8 litros de C2 TE S2
água

6 m2

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
C2 T(T)
+ 11 litros de água E(E) S1

10 m2

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Componente A:
1 saco (25 kg)
C2 FTE
Componente B:
S2
cuba (6,5 kg)
1 saco (15 kg)
+ 5,1/5,7 litros de C2 FE S2
água

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de
cura normal

ELASTORAPID

6 m2
3 horas

1 dia

MAPEI

7 m2

2 horas

1 dia

1 saco (20 kg)
+ 6 litros de
LATEXKOL

C2 FE S2

5 m2

6 horas

1 dia

Até
120x120

PCI
FLEXMOERTEL
S1 RAPID

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

1 saco (20 kg)
+ 5,2 litros de
água

C2 FT S1

6,5 m2

3 horas

1 dia

SAINTGOBAIN /
WEBER

Até
100x100

WEBER.COL
UltraGres Fast

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6/6,2 litros de
água

C2 FTE
S1

6 m2

3 horas

1 dia

ARDEX

Até
100x100

ARDEX X 77 S
microtec

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 8,5 litros de
água

C2 FT(T)
E S1

10 m2

90 min.

6 horas

6 horas

2 dias

Instalação
com
colagem
dupla

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de
cura rápida

Até
120x120

ULTRALITE
S2 QUICK

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água

Até
100x100

H40 REVOLUTION

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

LATICRETE

Até
120x120

325 RAPID FL

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6/7 litros
de latex

C2 TE F

5 m2

6 ho horas

2 dias

LITOKOL

Até
120x120

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (20 kg)
+ 6 litros
LATEXKOL

C2 FE
S2

5 m2

6 horas

1 dia

PCI - BASF

Até
120x120

1 saco (20 kg)
+ 5,2 litros de
água

C2 FT
S1

6,5 m2

3 horas

1 dia

SAINTGOBAIN /
WEBER

Até
100x100

WEBER.COL
UltraGres Fast

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6/6,2 litros de
água

C2 FTE
S1

6 m2

3 horas

1 dia

ARDEX

Até
100x100

ARDEX X 77 S
microtec

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 8,5 litros de
água

C2
FT(T)
E S1

10 m2

90 min.

6 horas

PCI
Para superfícies com
FLEXMOERTEL S1
base de gesso:
RAPID
PCI GISOGRUND

Instalação
com
colagem
dupla

2

KERAKOLL

Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água

(*)

2

C2 TE
S1

Instalação
com
colagem
dupla

Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

Instalação

(***)

1 saco (25 kg)
+ 6 litros de água

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

PCI - BASF

KERABOND
+ ISOLASTIC

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL

Até
120x120

(*)

254 PLATINUM

7 dias

5 m2

Classe

Até
120x120

1 dia

6m

(**)

LATICRETE

5,5 m2

C2F TE

Proporção de
mistura

(*)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

C2 TE S2

Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água

Primário, se
necessário

H40 NO LIMITS

7 dias

2

(*)
(****)

Até
100x100

1 dia

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água

Produto

KERAKOLL

5 m2

1 saco (25 kg)
C2 TE S1
+ 6 litros de água

Até
120x120

6,5 m

C2 TE F

LITOKOL

MAPEI

2

3 dias

Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

Tamanho das
placas
(cm)

ULTRALITE S2

1 saco (25 kg)
+ 6/7 litros
de latex

325 RAPID FL

Fornecedor

6,3 m2

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Até
100x100

LATICRETE

Ao critério do
P.S.

(*)

(****)

20 horas

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Instalação

(***)

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água

H40 NO LIMITS

MAPEI

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

KERABOND
+ ISOLASTIC

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (15 kg)
+ 5,9/6,2 litros
de água

Até
100x100

KERAKOLL

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

Até
120x120

6mm

INSTALAÇÃO EM PAREDES EXTERIORES

Substrato: betão

(****)

ULTRALITE S2

51

Instalação
com
colagem
dupla

(*)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(*)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(**)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(**)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(***)

As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(***)

As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(****)

Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.

(****)

Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.
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Anexo A.4a

Anexo A.4b
3plus

INSTALAÇÃO EM PAREDES EXTERIORES

5plus

6plus

Substrato: rebocos (estuques)
Ao critério do
P.S.

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

KERAKOLL

Até
120x120

Até
120x120

Produa
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

KERABOND
+ ISOLASTIC
ULTRALITE S2

H40 NO LIMITS

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

H40 EXTREME
LATICRETE
Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

Até
120x120
Até
50x100

254 PLATINUM

HYPERFLEX K100

LIAKOL

PCI - BASF
SAINTGOBAIN /
WEBER
ARDEX

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante
Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Até
120x120

LIAELASTIC EVO

Até
120x120

Para superfícies com
PCI
base em gesso:
FLEXMOERTEL S2
PCI GISOGRUND

Até
120x120
Até
120x120

MAPEI

Até
120x120

KERAKOLL

Até
120x120

WEBER.COL
UltraGres Fast
ARDEX X 77
microtec +
ARDEX E 90
ULTRALITE
S2 QUICK
ELASARAPID

H40 REVOLUTION

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante
Desnecessário,
de acordo com o
fabricante
Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

H40 EXTREME
LATICRETE
Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

Até
120x120
Até
50x100

325 RAPID FL
LIASANE K99
+ LATEXKOL

LIAKOL

PCI - BASF
SAINTGOBAIN /
WEBER
ARDEX

3plus

INSTALAÇÃO EM PAREDES EXTERIORES

5plus

6plus

Substrato: betão
Classe
(*)

(****)

MAPEI

53

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante
Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Até
120x120

LIAELASTIC EVO

Até
120x120

PCI
FLEXMOERTEL
S2 RAPID

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

Até
100x100

WEBER.COL
UltraGres Fast

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Até
120x120

ARDEX X 77 S
microtec
+ ARDEX E 90

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 8,5 kg de
ISOLASTIC
1 saco (15 kg)
+ 5,9/6,2 litros
de água
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água
Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água
1 balde (10 kg)

C2 E S2

Rendi- Regulado para
mena
tráfego leve
Nominal e prona para
(*)
os tempos de
beanagem (***)

Prona a
usar

3 m2

C2 TE

6 m2

20 horas

3 dias

R2

4 m2

4 horas

12 horas

5 m2

1 dia

7 dias

C2 TE S2

1 balde (10 kg)

R2T

4,5 m2

1 saco (20 kg)
+ 5,4 a 6 litros
de água

C2 TE S2

5,6 m2

12 horas

3 dias

C2 TE S2

6 m2

8 horas

14 dias

1 saco (20 kg)
+ 6 litros de
LATEXKOL
1 balde (10 kg)
1 saco (20 kg)
+ 3,8 litros
de água

5,5 m2

MAPEI

14 dias

C2 E S2

7 dias

KERAKOLL

10 m2

LATICRETE
Instalação
com
colagem
dupla

5 dias

8 horas

C2 FE S2

6 m2

2 horas

1 dia

R2

4 m2

4 horas

12 horas

R2T

C2 FT S2

1 saco (25 kg)
C2 FTE
+ 6/6,2 litros
S1
de água
1 saco (25 kg)
+ 3 kg de
C2 FT(T)
ARDEX E 90
E S2
+ 7,5 litros de água

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

5 m2

5 m2

4,5 m2

5m

2

6m

2

10 m2

6 horas

6 horas

1 dia

5 horas

3 horas

90 min.

(*)
(****)

Até
120x120

1 dia

ULTRALITE S2

H40 NO LIMITS

Até
120x120

254 PLATINUM

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Classe
(*)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

PCI
FLEXMOERTEL S2

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

1 saco (20 kg) +
5,4 a 6 litros de
água

Até
120x120

WEBER,COL
UltraGres Fast

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Até
120x120

ARDEX X 77
microtec
+ ARDEX E 90

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

LIAELASTIC EVO

PCI - BASF
SAINTGOBAIN /
WEBER

ARDEX

Até
120x120

Até
120x120

ULTRALITE
S2 QUICK
ELASARAPID

H40 REVOLUTION

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

H40 EXTREME
Instalação
com
colagem
dupla

5 dias

LATICRETE
Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

1 dia

1 saco (25 kg)
C2 TE S1
+ 6 litros de água
1 saco (20 kg)
+ 6/6,4 litros
de água
1 balde (10 kg)

Até
120x120

KERAKOLL

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 8,5 kg de
C2 E S2
ISOLASTIC
1 saco (15 kg) +
C2 E S2
5,9/6,2 litros de água
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água
C2 TE
Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água
1 balde (10 kg)
R2

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Até 120x120

1 dia

2 dias

KERABOND
+ ISOLASTIC

HYPERFLEX K100

LIAKOL

MAPEI

C2F TE

C2 FE S2

Até
120x120

2 dias
3 horas

C2 TE F

Produa

Até
50x100

1 dia

4 m2

C2FTES2

Tamanho das
placas
(cm)

H40 EXTREME

1 dia

C2 T(T)
E(E) S2

Fornecedor

(****)

1 saco (20 kg)
+ 6/6,4 litros
de água

1 saco (20 kg)
+ 6,4/6,8 litros
de água
1 saco (25 kg)
+ 1 lata de
ARDEX E 90 (4,5 kg)
+ 9 litros de água
1 saco (15 kg)
+ 6 litros de água
Componente A:
1 saco (25 kg)
Componente B:
cuba (6,5 kg)
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água
Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água
1 balde (10 kg)
1 saco (25 kg)
+ 6/7 litros de
latex

Ao critério do
P,S,

(*)

5 m2
8 horas

1 saco (25 kg)
C2 TE S1
+ 6 litros de água

Instalação

(***)

Até
120x120

325 RAPID FL

Rendi- Regulado para
mena
tráfego leve
Nominal e prona para
(*)
os tempos de
beanagem (***)
5 m2

Prona a
usar

8 horas

14 dias

6 m2

20 horas

3 dias

4 m2

4 horas

12 horas

5m

1 dia

7 dias

2

5,5 m

R2T

4,5 m

C2 TE S2

5,6 m

12 horas

3 dias

1 saco (20 kg)
+ 6,4/6,8 litros
de água

C2 TE S2

6 m2

8 horas

14 dias

1 saco (25 kg)
+ 1 lata de
ARDEX E 90
(4,5 kg)
+ 9 litros de água

C2 T(T)
E(E) S2

10 m2

8 horas

1 dia

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6/7 litros
de latex

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (20 kg)
+ 6 litros de
LATEXKOL
1 balde (10 kg)

2

1 dia

2

7 dias

Instalação
com
colagem
dupla

5 dias

2

2 dias
4m

3 horas

2

1 dia

6 m2

2 horas

1 dia

4 m2

4 horas

12 horas

C2 TE F

5m

6 horas

2 dias

C2 FE S2

5 m2

6 horas

1 dia

2

Até
50x100

LIASANE K99
+ LATEXKOL

Até 120x120

LIAELASTIC EVO

R2T

4,5 m

1 dia

5 dias

PCI - BASF

Até
120x120

PCI
FLEXMOERTEL
S2 RAPID

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

1 saco (20 kg)
+ 3,8 litros
de água

C2 FT S2

2

5m

5 horas

1 dia

SAINTGOBAIN /
WEBER

Até
100x100

WEBER,COL
UltraGres Fast

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6/6,2 litros
de água

C2 FTE
S1

6 m2

3 horas

1 dia

ARDEX

Até
120x120

ARDEX X 77 S
microtec
+ ARDEX E 90

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 3 kg
C2 FT(T)
ARDEX E 90
E S2
+ 7,5 litros de água

10 m2

90 min,

6 horas

LIAKOL

(*)

3 m2

C2 TE S2

1 saco (15 kg)
C2 FE S2
+ 6 litros de água
Componente A:
1 saco (25 kg)
C2 FTE S2
Componente B:
cuba (6,5 kg)
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água
C2 FTE
Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água
1 balde (10 kg)
R2

Instalação

(***)

2

Instalação
com
colagem
dupla

1 dia

6 horas

(*)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(*)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(**)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(**)

Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(***)

As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(***)

As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).

(****)

Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.

(****)

Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.
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Anexo A.5a

55

INSTALAÇÃO EM PAVIMENTOS INTERIORES/EXTERIORES(◆)

6mm

3plus

5plus

6plus

Substrato: betonilhas de cimento, betonilhas de sulfato de cálcio ou aquecidas, produtos de
autonivelamento, betão, mosaicos cerâmicos antigos, placas de mármore, pedra
Ao critério do
P.S.

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Classe
(*)

(****)

MAPEI

KERAKOLL

Interiores
até
120x120
Exteriores
até
50x50

Interiores
até
120x120

KERAFLEX
MAXI S1

ULTRALITE S1

H40 NO LIMITS

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

LITOKOL

PCI - BASF

SAINTGOBAIN /
WEBER

ARDEX

()
(*)
(**)
(***)
(****)

Para superfícies com
base em gesso:
Primer A ECO

Exteriores
até
50x50
H40 EXTREME

LATICRETE

OBRIGATÓRIO para
superfícies com base
em gesso, anidrídicas
ou absorventes:
Primer G

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50
Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

254 PLATINUM

Para superfícies com
base em gesso:
SLC ECO EP 21
Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Para superfícies com
base em gesso ou de
HYPERFLEX K100
autonivelamento:
Prepare a Base EVO

Para superfícies com
PCI
base em gesso:
Exteriores até FLEXMOERTEL S2
PCI GISOGRUND
50x50

Exteriores
até
50x50

Interiores
até
120x120
Exteriores
até
50x50

Instalação

Ao critério do
P.S.

(*)

Fornecedor

(***)

8 horas

WEBER.COL
ProGres Top S1
WEBER.COL
UltraGres Evo
WEBER.COL
UltraGres 400

Interiores
até
50x100

14 dias

MAPEI

C2 TE S1

WEBER.COL
UltraGres Light

ARDEX X S 28
New Microtec

Para superfícies
com base em
gesso e anidrídicas,
absorventes ou
polidas: ARDEX P 51

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Exteriors
até
50x50

KERAQUICK
MAXI S1

ULTRALITE
S1 QUICK

OBRIGATÓRIO para
superfícies com base
em gesso, anidrídicas
ou absorventes:
Primer G

Cinzena 1 saco (25
kg) de 7,1 a 8,5
litros de água
C2 TE

6 m2

20 horas

3 dias

Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

1 balde (10 kg)

KERAKOLL

R2

1 saco (25 kg)
C2 TE S1
+ 6 litros de água

4 m2

5 m2

4 horas

1 dia

12 horas

7 dias

Instalação
com
colagem
dupla

1 saco (20 kg)
+ 6/6,4 litros
de água
1 saco (20 kg)
+ 5,4 a 6 litros
de água

C2 TE S1

5m

C2 TE S2

5,5 m2

C2 TE S2

2

5,6 m2

1 dia

12 horas

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

7 dias

LITOKOL

3 dias
PCI - BASF

Para superfícies com
base em gesso:
WEBER PRIM PF15.
Para mosaicos
cerâmicos antigos,
placas de mármore e
pedra:
WEBER.FLOOR 4716
Primer

Tamanho das
placas
(cm)

1 saco (25 kg)
+ 6,7/8 litros
de água
C2TES1

6 m2

8 horas

14 dias

SAINTGOBAIN /
WEBER

1 saco (25 kg)
+ 6,7/7 litros de
WEBER L50

1 saco (25 kg)
+ 7,5 a 9 litros
de água

C2 FTE
S1

6 m2

4 horas

Classe
(*)

(****)

C2 TE S1
3,5 m2

1 saco (15 kg)
+ 8,4/8,7 litros
de água

Pronto a
usar

6mm

1 dia

3plus

5plus

6plus

Substrato: betonilhas de cimento, betonilhas de sulfato de cálcio ou aquecidas, produtos de
autonivelamento, betão, mosaicos cerâmicos antigos, placas de mármore, pedra

LATICRETE

Interiores até
120x120

Interiores
até
120x120

1 saco (25 kg)
+ 7,2/7,7 litros
de água

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

INSTALAÇÃO EM PAVIMENTOS INTERIORES/EXTERIORES(◆)

Instalação
com
colagem
simples
(talocha
de 12 mm,
com dentes
inclinados
ou talocha
ARDEX
Microtec)

Adequado apenas para superfícies cobertas (por ex: galerias, varandas cobertas, etc.) e sendo totalmente impermeabilizadas. É recomendável a utilização de tamanhos não superiores a
50x50 cm.
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.

ARDEX

()
(*)
(**)
(***)
(****)

Interiores
até
120x120

H40 REVOLUTION

Para superfícies com
base em gesso e
anidrídicas: Primer
A Eco

Exteriors
até
50x50

Interiores até
120x120
Exteriors até
50x50
Interiores até
120x120
Exteriors até
50x50
Interiores até
120x120
Exteriors até
50x50
Interiores
até
120x120
Exteriors
até
50x50

Interiores
até
120x120
Exteriors
até
50x50

Cinzento 1 saco
(25 kg) + 5,5/6
litros
de água
1 saco (15 kg)
+ 5,1/5,7 litros
de água

C2 FT S1

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Pronto a
usar

3 horas

3 dias

C2 FTE
S1

3,5 m2

C2F TE

6 m2

2 horas

1 dia

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água

Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água

Para superfícies com
base em gesso e
anidrídicas: SLC ECO
EP 21

1 balde (10 kg)

R2

4 m2

4 horas

12 horas

325 RAPID FL

Para superfícies com
base em gesso:
Primer Plus

1 saco (25 kg)
+ 6/7 litros
de latex

C2 TE F

5 m2

6 horas

2 dias

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL

Para superfícies com
base em gesso ou
de autonivelamento:
Preparar a Base EVO

1 saco (20 kg)
+ 6 litros de
LATEXKOL

C2 FE S2

5 m2

6 horas

1 dia

PCI
FLEXMOERTEL
S2 RAPID

Para superfícies com
base em gesso:
PCI GISOGRUND

1 saco (20 kg)
+ 3,8 litros
de água

C2 FT S2

5 m2

5 horas

1 dia

WEBER.COL
UltraGres Fast

Para superfícies com
base em gesso:
WEBER PRIM PF15.
Para mosaicos
cerâ-micos antigos,
placas de mármores
e pedra: WEBER.
FLOOR 4716 Primer

1 saco (25 kg)
+ 6/6,2 litros
de água

C2 FTE
S1

6 m2

3 horas

1 dia

Para superfícies
com base em
gesso e anidrídicas
absorventes ou
polidas: ARDEX P 51

(*)

4 m2

H40 EXTREME

ARDEX X 78 S
microtec
+ ARDEX E 90

Instalação

(***)

1 saco (25 kg)
+ 3 kg
C2 FE S2
ARDEX E 90
+ 7 litros de água

6 m2

90 min.

6 horas

Instalação
com
colagem
dupla

Instalação
com
colagem
simples
(talocha
de 10 mm,
com dentes
inclinados
ou talocha
ARDEX
Microtec)

Adequado apenas para superfícies cobertas (por ex: galerias, varandas cobertas, etc.) e sendo totalmente impermeabilizadas. É recomendável a utilização de tamanhos não superiores a
50x50 cm.
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.
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Anexo A.5b

Anexo A.6
6mm

INSTALAÇÃO EM PAVIMENTOS INTERIORES/ EXTERIORES (◆)

3plus

5plus

6plus

Substrato: madeira, PVC, borracha, linóleo, metal, resina
Ao critério do
P.S.

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

Interiores até ULTRABOND ECO Desnecessário,
PU 2K
120x120
de acordo com o
Exteriores até
KERALASTIK
fabricante
50x50
KERALASTIC T

(*)

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

LITOKOL

PCI - BASF

SAINTGOBAIN /
WEBER

ARDEX

MAPEI

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

()
(*)
(**)
(***)
(****)

2,5 m2

12 horas

C2 TE

6 m2

20 horas

3 dias

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2

4 m2

4 horas

12 horas

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde de
componente A
(5 kg)
1 balde de
componente B
(2 kg)

R2T

3 m2

1 dia

5 dias

Interiores até
Desnecessário,
120x120
LITOELASTIC EVO de acordo com o
Exteriores até
fabricante
50x50

1 balde (10 kg)

R2T

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

H40 EXTREME

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

LATALASTIK

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

PCI COLLASTIC

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

WEBER.COL.
FIX CR

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

3 kg balde (A+B)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

ARDEX X S 28
New Microtec

ARDEX P 82

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

KERAQUICK
MAXI S1
+ LATEX PLUS

R2T

R2 T

4,5 m2

1,5 m2

3 m2

1 dia

Fornecedor

Tamanho das
placas
(cm)

Produto
(*)
(****)

Primário, se
necessário

Proporção de
mistura

(*)

(**)

12 horas

12 horas

1 dia

5plus

6plus

1 dia

C2 FT S2

2,5 m2

Interiores até
H40 REVOLUTION
120x120

KERAGRIP ECO

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água
Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água

C2F TE

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

H40 EXTREME

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2

4 m2

4 horas

12 horas

LATALASTIK

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde de
componente A
(5 kg)
1 balde de
componente B
(2 kg)

R2T

3 m2

1 dia

5 dias

H40 EXTREME

LITOKOL

Instalação com
colagem simples
(talocha de10mm,
com dentes
inclinados)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Até
50x50

Instalação com
colagem dupla

Instalação com
colagem simples
(talocha de 12mm,
com dentes inclinados ou talocha
ARDEX Microtec)

1 saco (25 kg)
+ 8,5 kg de
LATEX PLUS

12 horas

KERAKOLL

Instalação com
colagem dupla

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

4 horas

(*)

Rendi- Regulado para
mento
tráfego leve
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
betonagem (***)

Pronto a
usar

Instalação
(*)

(***)

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água

2 dias

6 m2

Classe

(****)

5 dias

C2 FTE
S1

Até
50x50

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
normal

HYPERFLEX K100

C2 TE

6 m2

20 horas

3 dias

R2

4 m2

4 horas

12 horas

5,5 m2

24 horas

7 dias

C2TES1

6 m2

8 horas

14 dias

C2F TE

6 m2

2 horas

1 dia

1 balde (10 kg)

R2

4 m2

4 horas

12 horas

Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

1 balde (10 kg)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (20 kg)
C2 TE S2
+ 7 litros de água

Instalação
com
colagem
dupla

WEBER.COL
ProGres Top S1

SAINTGOBAIN /
WEBER

Até
50x50

WEBER.COL
UltraGres Evo

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6,7/8 litros
de água

WEBER.COL
UltraGres 400
1 saco (25 kg)
+ 6,7/7 litros de
WEBER L50

WEBER.COL
UltraGres Light

7 dias
Cinzento 1 saco
(25 kg) de 6 a 7
litros de água

6 m2

2 horas

1 dia
H40 REVOLUTION

LITOKOL

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

LITOELASTIC

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

R2T

3 m2

12 horas

7 dias

PCI - BASF

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

PCI COLLASTIC

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

3 kg balde (A+B)

R2T

1,5 m2

3 horas

12 horas

SAINTGOBAIN /
WEBER

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

WEBER.COL.
FIX CR

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 balde (10 kg)

ARDEX

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

ARDEX X 78 S
microtec +
ARDEX E 90

ARDEX P 82

(*)

H40 NO LIMITS

1 saco (25 kg)
+ 7,5 a 9 litros
de água

Interiores até
120x120
Exteriores até
50x50

Ao critério do
P.S.

Instalação

7 dias

KERAGRIP ECO

H40 NO LIMITS

KERAKOLL

LATICRETE

R2
R2T

Cinzento 1 saco
(25 kg) de 7,1 a
8,5 litros de água
Branco 1 saco (25
kg) de 7,2 a 9,5
litros de água

Interiores até
120x120
KERAKOLL

LATICRETE

Rendi- Regulado para Pronto a
mento
tráfego leve
usar
(***)
Nominal e pronto para
(*)
os tempos de
(***)
betonagem

R2T
1 lata (10 kg)

6mm

INSTALAÇÃO DE PAVIMENTOS NO EXTERIOR ( ◆ )
NÃO ADEQUADOS À PASSAGEM DE VEÍCULOS (*)

Superfície de assentamento: esteiras de desacoplamento certificadas como adequadas para este fim pelo fabricante
Classe

(****)

MAPEI

57

R2 T

1 saco (25 kg)
+ 3 kg
C2 FE S2
ARDEX E 90
+ 7 litros de água

3 m2

6 m2

12 horas

90 min.

Instalação com
colagem dupla

Instalação com
revestimento
singular (espátula
de10 mm com
dentes inclinados

2 dias

Instalação com
colagem dupla

6 horas

Instalação com
colagem simples
(talocha de 10mm,
com dentes inclinados ou talocha
ARDEX Microtec)

Adequado apenas para superfícies cobertas (por ex: galerias, varandas cobertas, etc.) e sendo totalmente impermeabilizadas. É recomendável a utilização de tamanhos não superiores a
50x50 cm.
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.

KERAKOLL

H40 EXTREME

Para situações
em que é
recomendável
uma cola de cura
rápida

()
(*)
(**)
(***)
(****)

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

Até
50x50

Branco 1 saco
(25 kg) de 6 a 7,3
litros de água

LITOKOL

Até
50x50

LITOSTONE K99
+ LATEXKOL

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6 litros de
LATEXKOL

C2 FE S2

5 m2

6 horas

1 dia

SAINTGOBAIN /
WEBER

Até
50x50

WEBER.COL
UltraGres Fast

Desnecessário,
de acordo com o
fabricante

1 saco (25 kg)
+ 6/6,2 litros
de água

C2 FTE
S1

6 m2

3 horas

1 dia

Instalação
com
colagem
dupla

Adequado apenas para superfícies cobertas (por ex: galerias, varandas cobertas, etc.) e sendo totalmente impermeabilizadas. É recomendável a utilização de tamanhos não superiores a
50x50 cm.
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada.
Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Instruções fornecidas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada. Se um produto for disponibilizado tanto nas versões “branco” como “cinzento”, a proporção da
mistura poderá variar. Para explicações ou mais detalhes, contacte os gabinetes de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
As classificações dadas diretamente pelos fabricantes, que garantem a informação dada, baseiam-se em testes laboratoriais realizados a 23° C e com uma humidade relativa de 50%. No
caso de utilização em situações diferentes ou para explicações ou mais detalhes, contacte os departamentos de apoio técnico dos fabricantes do produto (ver página 62 “Contactos Úteis”).
Os nomes dos produtos mostrados podem variar de país para país em relação à avaliação comercial do fabricante.
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PERFIS DE LIGAÇÃO, PEÇAS DE ACABAMENTO E DE REMATE

Listámos abaixo algumas soluções possíveis
utilizando os perfis vendidos pelos principais
fabricantes no mercado.
As soluções elencadas têm características
técnicas e de estilo diferentes, dependendo
do fabricante, não especificadas aqui para
simplificar.

Os desenhos e instruções são, por isso,
indicativos e genéricos. Para mais informações
e para se ter uma ideia detalhada de todas as
gamas disponibilizadas, consulte o fabricante.
Está disponível uma lista de fabricantes na
Página 62 “Contatos Úteis”.

Juntas de dilatação

Fornecedor

Juntas de pavimento
Profilitec

PROGRESS PROFILES

www.progressprofiles.com

SCHLÜTER-SYSTEMS ITALIA S.r.l.

www.schlueter-systems.com

PROFILPAS

www.profilpas.com

WEDI

www.wedi.it

DURAL

www.dural.de/en

RARE

www.rareboxdoccia.com

Perfis para portas e
bancadas

Fornecedor

Perfil completo

Produtos mais vendidos

Parede/pavimento
e canto interior

Para espessura,
em mm

Toroidal

3,5 5,5 6,5

Profilitec

Planotec BP

-

•

-

-

Schlüter®-Systems

SCHIENE-STEP,
RONDEC-STEP

•

-

•

•

-

•

-

-

Progress Profiles Protop
Perfis com compartimento
para a placa

Para espessura,
em mm
Progress Profiles Protect J, T, Q
Schlüter®-Systems RONDEC-CT

Sistemas de duche

6

Fornecedor

Grelha em aço inox
Profilitec

•

3,5 5,5 6,5
•
-

•

-

Produtos mais vendidos

Profilitec

Para espessura,
em mm
BA Bullnose

•

•

•

•

•

•

•

Progress Profiles Proflex

•

•

•

•

Profilpas

Projoint DIL

-

•

-

-

Dural

Duraflex

•

•

•

•

Para espessura,
em mm

6

Coflex CAJP

-

•

•

Progress Profiles Proslider KL ALL

-

•

-

-

Profilpas

-

•

-

-

Profilpas

Metal Line

-

•

-

-

Profilpas

-

•

-

-

Dural

Construct

•

•

•

-

Para espessura,
em mm

6

-

Schlüter -Systems Reno-T

•

•

•

•

Progress Profiles Profloor 24

•

•

•

•

Progress Profiles Prointer KL ALL

•

•

•

•

Profilpas

Prolevel

-

•

-

-

Profilpas

-

•

-

-

Dural

LPTE

•

•

•

-

Para espessura,
em mm

6

Squarejolly SJ

Perfil em enseada
Profilitec

Rare

Ad Hoc

•

•

•

-

Para espessura,
em mm

6

Ad Hoc

•

•

•

-

Para espessura,
em mm

Sistema de base de chuveiro

6
•

-

•

•

Dural

TILUX

•

•

•

•

Wedi

Fundo Primo /
Plano

•

•

•

-

Progress Profiles Proshower Kit

•

•

•

•

Rare

•

•

•

-

Ad Hoc

Para espessura,
em mm
Mosaitec CRM
Coflex CR

6

3,5 5,5 6,5

Proround/Proint
Para espessura,
em mm
Mosaitec CRM
Coflex CR

6

•

•

•

•

•

•

•

•

Progress Profiles Projolly Square

•

•

•

•

-

-

Profilpas

Proangle Q

•

•

•

-

-

-

Dural

Squareline

•

•

•

-

Para espessura,
em mm

6

Roundjolly RJ

•

•

•

Schlüter®-Systems Rondec

•

•

Progress Profiles Projolly Quart

•

Profilpas

-

3,5 5,5 6,5
•

•

Schlüter®-Systems DILEX-EHK

•

-

•

•

Progress Profiles Proshell R ALL

-

•

-

-

Profilpas

Proround/Proint

-

•

-

-

Para espessura,
em mm

6

Perfil para cobrir aresta
arredondada
Profilitec

Protrim

Perfis curvos

Fornecedor

•

•

Schlüter®-Systems ECK-KHK

•

•

•

•

Progress Profiles Proseal/Proround

•

•

•

•

Profilitec

Profilpas

Saniboard

-

•

-

-

Schlüter®-Systems Schiene

Dural

Duracove

•

•

•

-

Para espessura,
em mm

6

3,5 5,5 6,5

Schlüter®-Systems ECK-KI

•

•

•

•

Progress Profiles Probat

•

•

•

•

Profilpas

-

•

-

-

Saniboard

3,5 5,5 6,5

•

•

•

Prostep SMA

-

•

-

-

Dural

Durastep

•

•

•

•

Progress Profiles Prostair Acc

•

•

•

•

Profilitec

-

•

-

-

Stairtec FS
Para espessura,
em mm
Stairtec FO

6

•

3,5 5,5 6,5

-

•

-

-

Schlüter®-Systems TREP-GK

•

•

•

•

Progress Profiles Prostair KL 20

-

•

-

-

Profilpas

-

•

-

-

Perfil arredondado
Profilitec

Prostep
Para espessura,
em mm
Roundjolly RJ

6

3,5 5,5 6,5

•

•

•

•

Schlüter®-Systems Rondec

•

•

•

•

Progress Profiles Projolly Quart

•

•

•

•

•

Dural

Teka Step TT

•

•

•

•

•

•

Profilpas

-

•

-

-

•

•

•

•

-

-

Protrim
Para espessura,
em mm
Squarejolly SJ

3,5 5,5 6,5

Perfil de aresta reta
Profilitec

Produtos mais vendidos

•

6

Profilpas

Profilitec

3,5 5,5 6,5

•

Perfis em ângulo reto

Sanitec SB

Profilitec

Prostep
Para espessura,
em mm

Schlüter®-Systems TREP-E

Perfis arredondados com
banda antiderrapante

3,5 5,5 6,5

•

•

Profilitec

Perfil para cobrir aresta reta

Schlüter®-Systems Quadec

•

Perfis em ângulo obtuso

3,5 5,5 6,5

Schlüter -Systems Kerdi-Shower
®

Proint

Perfis reforçados para
degraus

•

•

-

Rare

•

-

•

-

•

•

®

®

3,5 5,5 6,5

-

•

•

•

•

•

•

6

-

-

•

Para espessura,
em mm
Linotec
Variotec DK

•

BT bullnose

-

Riolito
piastrellabile

Profilitec

Pronivel

Schlüter®-Systems DILEX-EK

Profilpas

Wedi

Elemento subido

3,5 5,5 6,5

Progress Profiles Proshell D ALL

•

3,5 5,5 6,5

•

•

•

Roundjolly RJ

6

•

•

•

Para espessura,
em mm

Progress Profiles Bullnose 40

-

•

Perfis para degraus salientes

3,5 5,5 6,5

•

•

Progress Profiles Proshower Tile

6

-

•

•

Para espessura,
em mm

Ligação

•

•

•

Produtos mais vendidos

•

•

•

Degraus e cantos exteriores Fornecedor

•

-

•

Produtos mais vendidos

-

Drain Invisible

Dural

Fornecedor

•

•

Wall Line
WLL100

•

Progress profiles Prostyle KL10

Schlüter®-Systems DILEX-AHK

•

•

Schlüter -Systems Rondec

•

•

•

•

•

•

•

•

Perfil em enseada mínimo

3,5 5,5 6,5

Duraflex SF

•

•

•

-

Dural

•

•

Schlüter®-Systems Kerdi-Line-D

-

•

Profilpas

Grelha com compartimento
para a placa

•

•

•

-

-

•

•

•

Projoint DIL

•

•

•

•

Profilpas

Schlüter®-Systems Reno-U

•

•

•

Profilitec

Profilitec

Plano Linea

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Progress Profiles Proflex 5 PR

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Drain grid

Vario Line plus
VLP-D
Proshower
Progress Profiles
Design

•

•

•

6

Dural

•

Schlüter®-Systems Dilex-BWA

•

Para espessura,
em mm

3,5 5,5 6,5

3,5 5,5 6,5

3,5 5,5 6,5

OS PAVIMENTOS E PAREDES EM
GRÉS PORCELÂNICO LAMINADO
DA PANARIAGROUP PODEM TER
ACABAMENTOS COM PERFIS
QUE ESTÃO PRONTAMENTE
DISPONÍVEIS NO MERCADO

•

Profilitec

•

6

Elementos de transposição
e perfis de cobertura

3,5 5,5 6,5

Schlüter®-Systems DESIGNBASE-SL

Perfil toroidal

Produtos mais vendidos

Schlüter®-Systems Kerdi-Line-H

Wedi

6

Fornecedor

6
•

Profilitec
www.profilitec.com

Para espessura,
em mm
Coflex CAJ
Coflex CA

Schlüter®-Systems Dilex-BWS

Juntas de perímetro

PROFILITEC S.p.A.

Produtos mais vendidos

6

3,5 5,5 6,5

•

•

•

•

Schlüter®-Systems Quadec

•

•

•

•

Progress Profiles Projolly Square

•

•

•

•

Profilpas

Proangle Q

•

•

•

-

Dural

Squareline
Para espessura,
em mm
Mosaictec RJF

•

•

•

-

Para espessura,
em mm

6

Curveline

•

•

•

•

Profiltec

•

•

•

•

•

•

•

•

Schlüter®-Systems FINEC

•

•

•

•

Progress Profiles Curve

•

•

•

•

Progress Profiles Prokerlam LINE

-

•

-

-

Profilpas

Proflex Line

-

•

-

-

Profilpas

-

•

-

-

Dural

Z-FLEX

•

•

•

-

Perfil de metal para curvas

5,5 6,5

Perfil fino de canto

Perfis de canto
Profilitec

Probord IPA
Para espessura,
em mm
Stairtec SE

6

6

3,5 5,5 6,5

3,5 5,5 6,5

•

•

•

•

Schlüter®-Systems ECK-K

•

•

•

•

Progress Profiles Proedge

•

•

•

•

Profilpas

Procorner

-

•

-

-

Dural

Duragard

•

•

•

-
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CADERNO DE ENCARGOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Fornecimento de placas de cerâmica feitas de grés porcelânico laminado da Panariagroup para pavimentos e paredes.

CARATERÍSTICAS DO PRODUTO
Placas de grande dimensão, em grés porcelânico laminado da Panariagroup, até 100x300 cm ou 120x260 cm, e com 6 mm de
espessura ou, se reforçadas com malha de fibra de vidro, 3,5 mm, 5,5 mm ou 6,5 mm de espessura. Obtidas a partir de matériasprimas da mais alta qualidade e pureza (argila clara, feldspato e pigmentos cerâmicos com alto teor cromático), e fabricados por
prensagem seca numa esteira de pó atomizado, sinterizado subsequentemente por meio de queima industrial a temperaturas acima
dos 1200 °C. O processo inovador de fabrico do grés porcelânico laminado produz um produto final que é leve, plano e flexível
mas, ao mesmo tempo, compacto, não absorvente, resistente ao gelo, às manchas, ao ataque por químicos e ao choque térmico,
a aplicação da malha de fibra de vidro confere ao produto uma elevada resistência e extrema versatilidade, bem como grande
facilidade de utilização para uma vasta gama de aplicações no mundo da arquitetura.
CONFORMIDADE COM A NORMA EN 14411-G / ISO 13006-G
Todas as coleções estão em conformidade com as regulamentações exigidas para produtos de primeira qualidade em Itália e na
Europa UNI EN 14411-G e, internacionalmente, através da ISO 13006-G.
CERTIFICAÇÕES DE QUALIDADE E AMBIENTAIS
A conservação das características do produto é garantida pelo Sistema de Gestão de Qualidade posto em prática pela Panariagroup
nas suas fábricas e certificado de acordo com a UNI EN ISO 9001.
As coleções são produzidas em fábricas com Sistemas de Gestão Ambiental certificados pela UNI EN 14001 (norma reconhecida
internacionalmente) e pela EMAS (Regulamentação 1221/09 -sistema comunitário de ecogestão e auditoria).
As coleções ajudam ao cumprimento dos critérios para obtenção de créditos LEED. Os produtos não contêm quaisquer VOC
(compostos orgânicos voláteis) e estão todos certificados pelo GREENGUARD GOLD. Encontra-se disponível a Declaração de
Produto Ambiental (EPD) específica do tipo III, certificada por terceiros independentes, de acordo com as normas ISO EN 14025 e
EN 15804. Esta ferramenta comunica claramente os desempenhos ambientais das coleções específicas com base na sua Avaliação de
Ciclo de Vida (LCA).
PROPRIEDADES ANTIMICROBIANAS
Graças à tecnologia antimicrobiana Protect, as placas da maior parte das coleções Panariagroup têm uma proteção contínua, eficaz e
durável contra a proliferação de micróbios, sendo testadas e certificadas de acordo com a ISO 22196 e a ASTM E3031. Consulte os
catálogos específicos da coleção.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MÉTODO DE TESTAGEM

REQUESITOS DA ISO
13006-G - EN 14411-G
GROUP BIA UGL

VALORES MÉDIOS
3plus - 5plus 6plus

VALORES MÉDIOS
6mm

Absorção de água

ISO 10545-3

≤ 0.5%

0.1% (*)

0.1%

Resistência à flexão

ISO 10545-4

≥ 35 N/mm2

50 N/mm2

50 N/mm2

Resistência à abrasão profunda

ISO 10545-6

≤ 175 mm3

Conforme

Conforme

Dilatação térmica linear

ISO 10545-8

Desnecessário

α ≤ 7 x 10-6 °C-1

α ≤ 7 x 10-6 °C-1

Resistência ao choque térmico

ISO 10545-9

Sem alterações

Resistente

Resistente

Resistência a químicos (**)

ISO 10545-13

De acordo com o indicado
pelo fabricante

LA - HA
Resistente

LA - HA
Resistente

LB - HB
Soft Shiny - Touch
Polished

LB - HB
Soft Shiny - Touch

5 Resistente

5 Resistente

≥3
Soft Shiny - Touch
Polished

≥3
Soft Shiny - Touch

Resistente às manchas

Coleção
Cores
Formatos *

Superfícies
Arestas
Espessura

Consulte os catálogos específicos da coleção.
Consulte os catálogos específicos da coleção.
120x260 cm

120x120 cm

100x300 cm

100x250 cm

100x100 cm

60x120 cm

60x60 cm

50x150 cm

50x100 cm

50x50 cm

33x300 cm

30x240 cm

20x180 cm

20x120 cm

Consulte os catálogos específicos da coleção.
Retificadas
6mm grés porcelânico laminado: 6 mm
3plus grés porcelânico laminado: 3,5 mm
5plus grés porcelânico laminado: 5,5 mm
6plus grés porcelânico laminado: 6,5 mm

(*)

Para atualização dos tamanhos, consulte por favor os catálogos específicos da coleção.

Classe 3 min.

Resistência ao gelo

ISO 10545-12

Sem alterações

Resistente

Resistente

Reação ao fogo

EN 13823

CPR (UE) 305/2011,
2000/147/EC,
UNI EN 13501-1

Classe A2-s1,d0
(paredes)

Classe A1
(paredes)

Classe A2fl-s1
(pavimentos)

Classe A1fl
(pavimentos)

EN 9239-1
Características dos tamanhos

DESCRIÇÃO COMERCIAL DO PRODUTO

ISO 10545-14

Comprimento e
largura

ISO 10545-2

Rect.:

± 0.3% máx ± 1 mm

Conforme

Conforme

Linearidade dos
lados

ISO 10545-2

Rect.:

± 0.3% máx ± 0.8 mm

Conforme

Conforme

Retangularidade

ISO 10545-2

Rect.:

± 0.3% máx ± 1.5 mm

Conforme

Conforme

Distorções

ISO 10545-2

Rect.:

± 0.4% máx ± 1.8 mm

Conforme

Conforme

Espessura

ISO 10545-2

± 5% máx ± 0.5 mm

Conforme

Conforme

(*) Valor referente apenas ao material cerâmico
(**) Excluindo o ácido fluorídrico e seus derivados
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As empresas mencionadas neste manual são escolhas próprias nossas e são, por isso,
recomendadas mas não obrigatórias.

SERRAS-COPO, DISCOS DIAMANTADOS E
ABRASIVOS, BROCAS

DETERGENTES

DETERGENTES

SERRAS-COPO / DISCOS DIAMANTADOS
E ABRASIVOS / BROCAS

PROFILITEC S.p.A.
e-mail profilitec@profilitec.com
www.profilitec.com

DIAMANT CENTER - TYROLIT S.r.l.
www.diamantcenter.it

MAPEI S.p.A.
www.mapei.com

GEAL S.r.l.
www.geal-chim.it

DIAMANT CENTER - TYROLIT S.r.l.
www.diamantcenter.it

KERAKOLL S.p.A
www.kerakoll.com

SCHLÜTER-SYSTEMS Italia S.r.l.
www.schlueter-systems.com

MONTOLIT S.p.A.
e-mail info@montolit.com
www.montolit.com

FABERCHIMICA S.r.l.
www.faberchimica.com

FEDERCHEMICALS S.r.l.
www.federchemicals.it

MONTOLIT S.p.A.
e-mail info@montolit.com
www.montolit.com

LATICRETE EUROPE S.r.l.
www.laticrete.com

PROGRESS PROFILES S.p.A.
www.progressprofiles.com

RAIMONDI S.r.l.
www.raimondiutensili.it

FILA Industria Chimica S.p.A.
www.filachim.it

LITHOFIN-Producte GmbH
www.lithofin.de

RAIMONDI S.r.l.
www.raimondiutensili.it

LITOKOL S.p.A
e-mail info@litokol.it
www.litokol.it

PROFILPAS S.p.A.
www.profilpas.com

RUBI ITALIA S.r.l.
www.rubi.com

ZEP Italia S.r.l.
www.zepitalia.it

HMK - MÖLLER-CHEMIE
www.moellerchemie.de

RUBI ITALIA S.r.l.
www.rubi.com

WEBER SAINT-GOBAIN
e-mail info@e-weber.it
www.e-weber.it

DURAL GmbH & Co.
e-mail g.guerra@dural.com
www.dural.com

WÜRTH GROUP
www.wuerth.com

JOHNSONDIVERSEY S.p.A.
www.johnsondiversey.com

BONASYSTEMS ITALIA S.r.l.
www.bonasystemsitalia.it

WÜRTH GROUP
www.wuerth.com

PCI - BASF Construction
www.basf.com

WEDI
https://us.wedi.de

KITER S.r.l.
www.kiter.it

LITOKOL S.p.A
e-mail info@litokol.it
www.litokol.it

ARDEX GROUP
www.ardex.com

RARE S.r.l
www.rareboxdoccia.com

RÉGUAS PARA CORTADORES
DE LADRILHOS

ARGAMASSA

CORTADOR DE LADRILHOS / ESPONJA
COM ACABAMENTO DE DIAMANTE PARA
CORTADORES DE CIDRO

ESTEIRA DE DESACOPLAMENTO,
ESTEIRAS DE INSONORIZAÇÃO, ETC.

SIGMA S.n.c.
www.sigmaitalia.com

FASSA BORTOLO S.p.A.
www.fassabortolo.com

BOHLE GROUP
www.bohle-group.com

SCHLÜTER-SYSTEMS Italia S.r.l.
www.schlueter-systems.com

RAIMONDI S.r.l.
www.raimondiutensili.it

FORNACI CALCI GRIGOLIN S.p.A.
www.fornacigrigolin.it

WÜRTH GROUP
www.wuerth.com

GUTJAHR Systemtechnik GmbH
www.gutjahr.com

COLAS

PERFIS E PEÇAS DE REMATE

MAPEI S.p.A.
www.mapei.com

MAPEI S.p.A.
www.mapei.com

TALOCHAS DENTADAS E REVESTIDAS A
BORRACHA
RAIMONDI S.r.l.
www.raimondiutensili.it

C O N TAT O S Ú T E I S

C O N TAT O S Ú T E I S
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LINHAS DE PRODUTO

A Panariagroup distribui o seu grés
porcelânico laminado através das suas
marcas comerciais Cotto d'Este, Lea
Ceramiche, Panaria Ceramica e Margres.
As linhas exclusivas em Kerlite, Slimtech,
Zero.3 e Linea encontram-se disponíveis
no mercado. Os produtos interpretam as
superfícies mais refinadas e contemporâneas
com a qualidade e excelência dos materiais

da Panariagroup. Superfícies com o efeito
de mármore, pedra, madeira ou cimento,
numa vasta gama de tamanhos, cores,
acabamentos e acessórios. Com uma
mistura exclusiva, que permite também
combinações nessas mesmas superfícies
com as diferentes espessuras propostas nos
catálogos da marca.

IMPORTANTE
A informação e instruções contidas neste manual devem ser consideradas válidas até que seja publicada uma atualização. O
documento atualizado substitui todas as publicações anteriores. É possível verificar as atualizações no site da empresa ou contactar o
seu departamento de apoio técnico. A empresa reserva-se o direito de modificar o conteúdo e o aspeto deste manual, se considerar
necessário.

CERTIFICATIONS

GESTIONE AMBIENTALE
VERIFICATA

Production site
Fiorano Modenese (MO)

Saiba mais em:
https://www.margres.com
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Chousa Nova
3830-133 Ílhavo - Portugal
Tel. +351 234 329 700
geral@grespanaria.pt

Follow us:

