
Manual Técnico
Preparação e Aplicação 

Lâmina de Pedra Skineer
1. Produto
Aplicações: 
marcenaria; áreas internas ou externas. 
As Lâminas de Pedra Skineer oferecem alta resistência 
mecânica e alta durabilidade, desde que seu assenta-
mento seja feito de forma adequada. Por se tratar de um 
produto artesanal, podem ocorrer variações de tonalidade, 
devido à própria rocha de onde foi extraído o material. 
Estas diferenças garantem aspecto natural e valorizam o 

A Lâmina de Pedra Skineer consegue alcançar curvatura 
de 360° em uma folha de 120 cm formando um diâmetro 
de 40 cm.

2. Recebimento e Armazenamento 

e conferir o material. No ato da entrega é fundamental:  


alguma irregularidade, informe aos entregadores, registre a 

com a Palimanan ou com a loja onde  a compra foi 
efetuada; Manusear e armazenar com cuidado, pois o 
material pode sofrer danos; 
máxima de empilhamento de 6 (seis) caixas; Armazenar os 
produtos em local 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
Como podem ocorrer variações de tonalidade e formato 
entre as lâminas, é necessário, antes do assentamento, 
abrir algumas caixas e simular a parede a ser assentada, 

Caso ocorram diferenças de tamanho relevantes será 
necessário cortar as lâminas de pedras na obra. Pode 

corte seco) ou até mesmo uma régua junto de um riscador 
de cerâmica. Se a parede apresentar umidade, é imprescin-

reves�mento não é recomendado em aplicações 

gordura, nivelada e aprumada. A falta deste cuidado 
prévio poderá acarretar problemas futuros decorrentes da 
sujeira depositada, como por exemplo, o descolamento das 
lâminas. É importante sempre prever um acréscimo de 
5% a 10% no cálculo da metragem, considerando recortes e 

4. Assentamento 
Recomenda-se que o assentamento das lâminas de 

evitar que outras etapas constru�vas danifiquem o 
produto ou sua aparência. As Lâminas de Pedra Skineer 
podem ser assentadas com Cola PU ou cola de contato 
dependendo da área de aplicação. Em alvenarias e áreas 
onde haverá contato com umidade é recomendado Cola 
PU. Em aplicações sobre marcenaria, deve-se usar cola 
de contato. A aplicação das lâminas é feita com junta 
seca, ou seja, sem rejunte.

Assentamento em alvenarias, áreas externas ou em 
contato com umidade – Cola PU

assentada usando peças de várias caixas, de forma que 
a variação de tonalidade entre as lâminas forme uma 
composição harmoniosa.
2. Antes da aplicação da cola deve-se lixar a parte posterior 
da placa, onde será aplicada a cola PU. Este procedimento 
ajuda na aderência do adesivo. 
3. Limpe a parte lixada e aplique a cola PU cobrindo toda 
a área do verso das lâminas, principalmente nas bordas. 
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Aplicações sobre marcenaria - Cola de contato

-

-

5. Cuidados durante e após o assentamento

6. Junta seca

7. Limpeza e proteção
-
-

Limpeza de Manutenção 
-
-

Proteção

-
-

Importante:
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. Cola Híbrida – Gold3540 NA1 
Consumo aproximado: Até 3 tubos/m²

. Cola Híbrida – Gold3540 NA1 
Consumo aproximado: Até 3 tubos/m²


