
                                                       ITAFORTE 
PISOS E REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS 

 
RECOMENDAÇÕES TÉCNICAS 

 
 
 
ARMAZENAMENTO 
 
- O local para armazenar peças deve está limpo e forrado com lonas plásticas; 
 
- As peças devem ser armazenadas na posição vertical com as faces acabadas de frente 
para a outra face acabada; 
 
- Armazenar em lotes de no máximo 25 peças;  
 
- Cobrir as ecas com lonas plásticas; 
 
 
 
ASSENTAMENTO 
 
- O assentamento deve ser a última etapa da obra, após mesmo a conclusão de jardins e 
pinturas; 
 
- O assentamento deve ser feito por profissional com experiência em assentamento de 
pisos em mármore; 
 
- O contra-piso deve ter os caimentos desejados, devem ter no mínimo 15 dias de cura, 
devem estar limpos e livre de poeira; 
 
- Eliminar toda e qualquer sujeira na face do assentamento das peças tais como poeira, 
nata de cimento, respingos de massas e outras; 
 
- Em se tratando de peças fabricadas de forma artesanal, sua face interior pode 
apresentar irregularidades, as quais devem ser compensadas com argamassa garantindo 
total nivelamento do piso; 
 
- As peças devem ser assentadas com argamassa colante flexível, seguindo as 
recomendações do fabricante, inclusive quanto ao tempo de liberação para o tráfego 
pós-assentamento; 
 
- É indispensável logo após a instalação da peça, constatar a total impregnação de 
argamassa na superfície de assentamento, evitando-se possíveis vazios os quais 
produzem trincas e/ou descolamento das mesmas. 
Esta conferência se faz levantando-se a peça recém assentada; 
 
 



REJUNTAMENTO 
 
- As peças devem ser rejuntadas após a cura da argamassa de assentamento; 
 
- Utilizar rejunte flexível para juntas largas; 
 
- O rendimento é em média de 10 kg de rejunte para 15m2  de piso 1 m X 1 m; 
 
- A aplicação do rejunte deve ser feito com uso de bisnaga de bico médio, evitando-se 
sujar as superfícies das peças; 
 
- As juntas devem ser molhadas antes da aplicação do rejunte; 
 
- É importante utilizar fita crepe nas peças a serem rejuntadas, evitando-se o fechamento 
dos furos característicos do produto; 
 
- Caso haja excessos retira-los de imediato com buchas de espuma; 
 
- Evitar o sol diretamente no momento do rejuntamento; 
 
- As peças rejuntadas e limpas devem ser molhadas após 4 horas para complementar a 
cura do rejunte; 
 
- Não utilizar ÁCIDOS na limpeza das peças, assim como palhas de aços, lixas e outros 
produtos abrasivos; 
  


