
Manual Técnico
Preparação e Aplicação 

Seixo Solto - Seixo Polido Solto - Seixo “Fiji” Solto 
Seixo “Fiji” Polido Solto - Pedra “Maluca”

1. Produto
Por se tratar de produtos naturais, podem ocorrer peque-
nas variações de tamanho e tonalidade. Estas diferenças 
tornam os produtos únicos e valorizam o acabamento final.

2. Recebimento e Armazenamento 
Escolha uma pessoa de sua confiança, apta para receber 
e conferir o material. No ato da entrega é  fundamen-
tal: lConferir os produtos seguindo a nota fiscal. Caso 
haja alguma irregularidade, informe aos entregadores, 
registre a ocorrência na nota fiscal e entre em contato 
imediatamente com a Palimanan ou com a loja onde a 
compra foi efetuada; l Manusear e armazenar com cui-
dado, para evitar danos ao material; l Não ultrapassar a 
quantidade máxima de empilhamento de 8 (oito) sacos; 
l Armazenar os produtos em lugar limpo, seco e coberto. 

Atenção! Todo material assentado será considerado 
como produto aceito, impossibilitando trocas, devolu-
ções e eventuais reclamações de tonalidade ou formato. 

3. Preparação
Para a disposição dos Seixos Soltos é importante que 
a superfície esteja devidamente preparada para receber o 
produto. Os Seixos não devem ser depositados direta-
mente sobre a terra. Entre o solo e os seixos deve ser 
aplicada uma camada de areia, conhecida por cama 
de areia. Ela deve ter de 5 a 10 cm de altura e ser 
coberta por manta geotêxtil, para promover a drenagem 
e evitar que os Seixos se percam, entrando na terra, 
especialmente em época de chuva. 
A quantidade de Seixos deve ser calculada em metros 
cúbicos, multiplicando largura x comprimento x altura. 
Para cada metro cúbico (m³) de seixos são necessários 
50 sacos de 20 kg. Para cada metro quadrado (m²) de 
seixos são necessários 3 sacos de 20 kg, lembrando 
que a metragem quadrada apenas cobrirá superfi-
cialmente o local que receberá o produto. Importante 
sempre prever um quantitativo de 5% a 10% de acréscimo 
para reserva preventiva. 

4. Assentamento 
É aconselhável que a disposição dos seixos seja a última 
etapa de execução da obra, para evitar que outras etapas 
construtivas possam danificar o produto ou sua aparên-
cia. Verifique se o local onde os seixos serão depositados 
está devidamente preparado. Caso sejam depositados 
em vasos ou caixotes de madeira, certifique-se se a 
estrutura destes suportará o peso dos seixos. Deposite 
os seixos com cuidado para que não fiquem fora da manta 
geotêxtil ou para não forçar demais a estrutura onde serão 
depositados.

5. Cuidados durante e após a aplicação
Durante a obra
É importante evitar encostar qualquer tipo de material 
ou ferramenta sobre os seixos até o final da obra para 
evitar sujeiras e manchas ocasionadas por outros tipos 
de materiais de construção. A limpeza pós-obra deve ser 
feita o mais breve possível evitando assim que outro 
material deixe manchas nos seixos.

Limpeza de Manutenção
Caso necessário, os seixos podem ser lavados com deter-
gente neutro ou alcalino. Os detergentes são eficientes 
na remoção de sujeiras sem agredir o revestimento. Siga 
atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o 
detergente secar sobre os Seixos.  
Nunca use ácidos sobre os Seixos, pois pode manchá-los 
irreversivelmente.

6. Características próprias do produto 
Os Seixos têm a superfície porosa, podendo absorver 
bastante água, o que dá aspecto brilhante, principal-
mente expostos à luz solar. 
Os Seixos polidos podem perder o brilho quando 
assentados em áreas externas ou em locais expostos 
a intempéries.

Este revestimento é contraindicado para áreas de altas 
temperaturas, como lareiras.
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