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Manual Técnico
Preparação e Aplicação

Tetris & Chade

1. Produto
-

-

2. Recebimento e Armazenamento
4. Assentamento
-

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

-

em aberto, que é compreendido entre o espalhamento da
argamassa sobre a camada de regularização e o instante em
que ela não mais apresenta capacidade adesiva. As pedras
assentadas, sobre os cordões de cola. O posicionamento da
meira tela, as outras devem seguir o mesmo padrão, seguindo a modulação previamente planejada.
5. Junta seca
O Tetris e o Chade são assentados em junta seca, ou seja,
sem rejunte.
6. Cuidados durante e após o assentamento
Por ser um produto poroso, necessita de cuidados durante
e após o assentamento. É contraindicado o contato da argamassa ou qualquer outro material de construção com a
diatamente a limpeza.
Durante a obra

formadas por inúmeras camadas chamadas de lamelas.
O descolamento de algumas dessas lamelas é uma
caracterís�ca do produto, que se estabiliza após algum

em sua composição, que pode oxidar especialmente
em contato com umidade ou produtos ácidos.
Estes reves�mentos são contraindicados para áreas
internas de lareiras e churrasqueiras.
Estes reves�mentos são contraindicados para áreas
submersas.
As argamassas recomendadas e atestadas pelos fabri• Quartzobrás - Cola 500
• MC-Bauchemie - Argamassa M12 HP

sujeiras e manchas ocasionadas por outros �pos de
materiais de construção. A limpeza pós-obra deve ser
feita após o tempo determinado pelos fabricantes da
argamassa para não comprometer a sua aplicação, mas
esse tempo não deve ser muito estendido, para evitar
Limpeza de Manutenção

atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe o
Proteção
É importante a aplicação de produtos que protejam, facilitem a manutenção e limpeza das pedras. Essa impermeabilização deve ser refeita sempre que forem evidenciados
problemas na impermeabilização anterior. Para aplicação
estar totalmente seco, livre de qualquer umidade do
assentamento ou da limpeza.
O impermeabilizante Oleofugante é indicado para proteger
-

• Portokoll - ACIII
• Argamont - Argamassa Flexível – ACIII
• Ceramﬁx - Argamassa Super Formatos e Pedras Especiais
Em caso de dúvida sobre a aderência em certas superdiferença térmica considerável, entre em contato com
o fabricante da argamassa, que é o responsável por sua
aderência. Além destas, há outras marcas disponíveis
no mercado e os fabricantes podem ser consultados
diretamente sobre as indicações de uso.
O consumo das argamassas é de aproximadamente
6,5kg por m².
Importante: Contratar mão de obra especializada
para assentamento de pedras e ler atentamente as
Naturais não se responsabiliza por eventuais problemas
com a argamassa, que são de responsabilidade do
respec�vo fabricante.
cia não é considerado defeito, pois não é causado pelo
-

é indicado o uso de resina acrílica a base de solvente.
Informações sobre a aplicação destes produtos devem
A Palimanan não é responsável por danos causados pela
aplicação de qualquer produto.
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