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Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais para especificação, projeto,
instalação e manutenção periódica dos acabamentos do tipo Filete Metálico Portobello
visando a maximização de sua beleza e durabilidade.

Os filetes metálicos da linha White Home: Inox 1,5x90, Metal Matt 2,5x60, Brushed
Iron 1,5x90 e 1,5x60, são indicados para acabamentos de frisos em paredes de áreas
internas secas ou molhadas como salas, cozinhas, banheiros, churrasqueiras e lavabos. Seu
uso não é recomendado para fachadas ou paredes externas que possam sofrer ação de
chuva ácida.
Caso seja assentado no piso, sua superfície sofrerá com riscos e alteração do
brilho.

No recebimento do material, confira se os produtos estão em conformidade com o
especificado. Confira se os itens e as quantidades contidas na Nota Fiscal estão de acordo
com o especificado no projeto.
Remova os filetes de suas caixas e verifique a existência de possíveis defeitos
aparentes, como riscos, amassados, etc. Não aceite produtos com quaisquer defeitos
aparentes.

ATENÇÃO
Guarde a Nota Fiscal, pois a garantia dos produtos é válida somente com sua
apresentação.

Os produtos devem ser armazenados em sua própria embalagem, na vertical, sobre
estrado de madeira e em local seco, arejado e coberto. Não empilhar caixas ou outros
materiais que possam danificar os filetes.
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1° Passo - Realizar o assentamento do revestimento cerâmico, deixando espaço
destinado ao filete metálico, conforme Tabela 1; Para maiores informações sobre
assentamento dos revestimentos cerâmicos, acesse o Manual de Instalação em
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/area_tecnica.

Figura 1 – Espaço reservado para
assentamento do filete

Figura 2 – Largura da abertura varia
conforme o modelo do filete

Nome do Produto

Largura “X”

FILETE BRUSHED IRON 1,5X60

18 mm

FILETE INOX 1,5X90

18 mm

FILETE BRUSHED IRON 1,5X90

18 mm

FILETE METAL MATT 2,5X60

28 mm

Tabela 1 – Largura em milímetros

2° Passo - Rejuntar o revestimento cerâmico, antes do assentamento do filete para
evitar possíveis riscos;

ATENÇÃO
Os rejuntes tradicionais para cerâmicas podem riscar a superfície dos filetes
metálicos, por isso é importante rejuntar toda a parede antes de iniciar a
instalação do friso.
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3° Passo - Remover a proteção plástica do filete metálico
4° Passo - Remover totalmente a poeira do friso utilizando-se uma escova de
cerdas macias tal como mostrado na Figura 1.
5° Passo - Assentar e rejuntar o filete com rejunte Pastilha Metálica da marca
Portokoll, deixando junta de espaçamento de 1,5 mm. Caso opte por utilizar outra marca ou
modelo de rejunte, verifique antes se o mesmo poderá causar riscos ao Filete.

ATENÇÃO
Não utilize espátulas metálicas ou mesmo plásticas, pois podem riscar o filete. Opte por
desempenadeiras emborrachadas.

6° Passo - Realize a limpeza grosseira somente esponja úmida em água.
7° Passo - Em seguida faça a limpeza fina com pano de algodão limpo e seco com
cuidado para não riscar o friso.

ATENÇÃO
Não use ácidos, bases, solventes ou detergentes pós obra para limpeza, pois poderão
atacar permanentemente a superfície do filete.

Os produtos indicados para realizar a limpeza do dia a dia são: detergente neutro,
água e pano limpo.

ATENÇÃO
Em hipótese alguma utilize esponjas, palhas de aço, ou outros produtos
abrasivos como Kaol, Cera Polidora, Saponáceo Cremoso, Alvejante, Água
Sanitária, etc. sob o risco de alteração ou perda do brilho.
Lembre-se também que produtos do tipo Limpa Inox, Limpa Fog ão, Limpa
Alumínio e Removedor de Ferrugem podem manchar cerâmicas e porcelanatos.
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