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Manual Técnico
Preparação e Aplicação

Tijolo Space

O Tijolo Space pode apresentar umidade decorrente

1. Produto
Aplicações:

mente, por isso podem ocorrer pequenas variações de
tamanho e esquadro, além de algumas diferenças na
tonalidade, conforme o local de onde a matéria prima foi
extraída. Estas diferenças dão um aspecto natural, que
certa umidade, que implicará em alteração da tonalidade
alta durabilidade, desde que seu assentamento seja feito
de forma adequada.
2. Recebimento e Armazenamento
e conferir o material. No ato da entrega é fundamental:
alguma irregularidade, informe aos entregadores, registre a

deixe-os secarem e inicie o assentamento somente após o

visível entre as peças.
Caso a parede apresente umidade, é obrigatório fazer a
aderência da argamassa é importante a remoção de toda
estar perfeitamente limpa, nivelada, aprumada e isenta de
para que as peças não se destaquem. A falta deste cuidado prévio acarretará em futuras patologias, devido à sujeira
depositada, como por exemplo, descolamento das peças

com a Palimanan ou com a loja onde a compra foi efetuada;
Manusear e armazenar com cuidado, para evitar danos ao
material;
lhamento de 8 (oito) caixas; Armazenar os produtos em
lugar limpo, seco e coberto.

prever um acréscimo de 5% a 10% considerando recortes e

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

rência. Antes do assentamento, elimine o pó, sujeiras e
eventuais resíduos que possam interferir na aderência
ção indicada neste manual, para o assentamento dos
sa em uma área de no máximo 0,5m² por vez. Se não

3. Preparação
Con rme se todas as caixas têm sua iden cação de
tamanho e tonalidade. Por ser um produto natural,
podem ocorrer variações de tonalidade e formato
por isso, é fundamental simular a
entre os
super cie antes do assentamento. Misture a maior
dessa etapa pode acarretar em um acabamento de qualidade inferior, se comparado com a perfeita execução desse
aplicada terá uma tonalidade harmoniosa. Se necessário,
repita esse procedimento até conseguir a composição
adequada.

4. Assentamento

-

colar corretamente. Lembre-se de umedecer a superassim a resistência desejada. A aplicação da argamassa,
deverá ser feita com uma desempenadeira dentada de
6 mm.
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A argamassa colante deve ser aplicada com a parte lisa da
desempenadeira com uma angulação de 30° e espalhada

O impermeabilizante Oleofugante é indicado para proteger

de 4 mm de espessura. A seguir, passe a parte dentada da
desempenadeira com uma angulação de 60° em um mes-

Caso seja opção dar brilho aos Tijolos aplicados em áreas
secas, é indicado o uso de resina acrílica a base de solvente.
Informações sobre a aplicação destes produtos devem

Tijolo foi coberta com argamassa (dupla colagem). Como já
que 0,5m², para não exceder o tempo em aberto, que é
compreendido entre o espalhamento da argamassa sobre a
camada de regularização e o instante em que ela não mais
drão subsequente da modulação previamente planejada. É
acabamento mais harmonioso.

A Palimanan não é responsável por danos causados pela
aplicação de qualquer produto.
zenar pó em seus poros e este pó pode se desprender logo
assim que todo pó for elimanado.
lareiras e churrasqueiras.
e áreas de box ou duchas.

5. Junta seca
sem rejunte.
Caso seja opção do cliente ou arquiteto rejuntar, é impres-

um acabamento mais harmonioso, escolha a tonalidade da
entre as peças.
. Argamassas coloridas: indicadas para assentamento com

execução sem manchá-lo.
Lembramos que a Palimanan não é responsável pela
• MC-Bauchemie - Argamassa M33 HP
6. Cuidados após o assentamento
Por ser um produto poroso, são necessários cuidados
durante e após o assentamento. Evite o contato da
-

tamente.

. Argamassas sem coloração:
• Quartzobrás: Cola 500-ACIII
• MC-Bauchemie - Argamassa M12

Durante a obra

• Portokoll: Argamassa - ACIII
• Akemi: Argamassa Colante Especial Quartzo D

materiais de construção.
Limpeza de Manutenção
Os Tijolos podem ser limpos com detergente neutro ou
atentamente as instruções do fabricante e nunca deixe

térmica considerável, entre em contato com o fabricante da
argamassa, que é o responsável por sua aderência.
Obs.: O consumo de argamassa é de aproximadamente
5,5kg por m².
Importante: Contratar mão de obra especializada em
assentamento de pedras e ler atentamente as orientações.

Proteção
É importante a aplicação de produtos que protejam
e facilitem a manutenção e limpeza dos Tijolos. Essa
impermeabilização deve ser refeita sempre que forem
evidenciados problemas na impermeabilização anterior.

por eventuais problemas com a argamassa, que são
de responsabilidade do respec�vo fabricante.
não é considerado defeito, pois não é causado pelo

devem estar totalmente secos, livres de qualquer umidade
do assentamento ou da limpeza.
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