
 
 

MANUAL TÉCNICO 
PAINÉIS ANTIDERRAPANTES 

 
 
       Painéis Dacapo são painéis granulares antiderrapantes confeccionados com micro concreto 
estampado de alto desempenho estrutural. Dacapo é um produto rústico e artesanal, e em 
função disso apresenta variações nas dimensões, textura e cor. Mas as variações não alteram as 
características de resistência à abrasão, compressão e flexão. Os painéis são de fácil colocação, 
baixa absorção de calor (nas cores claras). São recomendados para áreas externas como 
calçadas, piscinas, rampas, escadas, garagens e como revestimento de parede.    
Obs: Recomendamos que a última etapa da execução da obra seja a colocação do Painel Dacapo, 
evitando assim que a execução de outros serviços possa manchá-lo ou danificá-lo. 
 
INFORMAÇÕES IMPORTANTES: 
 
1 – VARIAÇÃO DIMENSIONAL: Em função dessa variação, que ocorre até 3mm (tanto na 
largura como na espessura), não recomendamos junta seca, pois o alinhamento poderá ficar 
deficiente; deve-se utilizar junta média ou larga. Recomenda-se para o assentamento o uso de 
argamassa colante AC III branca nos painéis claros o que reduz sensivelmente as manchas 
provocadas no assentamento e nos demais AC III comum. 

• Veja “Passo a Passo” em nosso site: www.minasit.com.br 

 
2 – VARIAÇÃO DE ESTAMPA: A estampa superficial é rústica podendo variar tanto na 
textura quanto na cor do acabamento em função das reações diversas no momento da cura do 
cimento. Solicite amostras e veja as variações. 
 
2.1 – MANCHAS DE ASSENTAMENTO: Painéis Dacapo absorvem umidade no processo de 
assentamento e sofrem eflorescência provocando manchas superficiais, o que é característica 
própria de painéis rústicos e artesanais. Nos painéis claros aconselha-se o uso de argamassa 
colante AC III branca o que reduz sensivelmente as manchas provocadas no assentamento e nos 
demais AC III comum. 
 
3 – PROTEÇÃO QUÍMICA: Painéis Dacapo são ásperos e por tanto passíveis de retenção de 
sujeira, sendo assim, é necessário o tratamento com hidrofugantes periodicamente. Passe uma 
demão em cada painel um dia antes para protegê-los durante o assentamento e depois quantas 
demãos forem recomendadas pelo  fabricante do mesmo. Nos claros atentar-se a possíveis 
fatores de eflorescência que provocam manchas. Neste caso, aconselha-se uso de cimento 
branco estrutural para assentamento.  
 
 
 
 



4 – PROTEÇÃO MECÂNICA: Recomenda - se que toda área revestida com Painéis Dacapo 
deva ser imediatamente isolada ao trânsito por no mínimo 72 horas (ou até se obter a maior 
eliminação possível nas manchas de umidade). Em seguida faça uma proteção de forma eficaz 
com lona plástica e/ou plástico bolha que devem ser mantidos até o final da obra. A liberação 
para o tráfego deve ser após a Proteção Química. 
 
5 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO: Painéis Dacapo devem ser manuseados sempre na 
vertical e com mãos limpas. Atenção ao contato com elementos que possibilitem sujidade 
(terra, cimento, folhas, frutos, tinta, óleo, alimentos e outros). O armazenamento deve ser em 
área coberta, com piso cimentado ou similar limpo e sem umidade. Cobrir com plástico após  o 
armazenamento. 
 
6 – REJUNTAMENTO: É recomendado o rejuntamento com no mínimo 72 horas após o 
assentamento dos Painéis Dacapo. A argamassa de rejunte deve ser do tipo média ou larga 
flexível. Para evitar que se sujem os painéis durante o rejuntamento é fundamental a utilização 
de fita “crepe” aderida nas duas margens das áreas de rejuntamento.Se necessária, a limpeza do 
excesso do rejunte é feita imediatamente com espuma e água limpa. Remova as fitas “crepe” 
fixadas nos painéis. Não utilize fitas plásticas adesivas. 
 
7 – LAUDO TÉCNICO: 
 

Certificado UFMG 19.357/19416/1927 

Absorção de Água = 2,86% 

 

RESISTÊNCIA 

Abrasão: Desgaste p/ 1000mt = 0.44mm - Norma ABTN 12.024 < 0,80mm 

Compressão: CP-24H = 14 mpa, CP-48H = 22 mpa, CP-28D = 40 mpa. 

Flexão: 10,76 mpa. 

 
 
Na dúvida não faça. Consulte-nos: (31) 3483-1077. 
 
 
                                                                                                                               
 
 

 
Passo a passo 

 
 
 
 
 
 


