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MANUAL DO CLIENTE PORTOBELLO LINHA SPESSORATO

Este manual tem por objetivo fornecer orientações sobre o produto Spessorato e suas possíveis formas
de aplicação. Estas orientações não se limitam ao assentamento da cerâmica, mas incluem informações
desde o projeto, a preparação e análise da base até a limpeza final da obra e manutenções periódicas.

01Produtos
Os produtos da coleção Spessorato são porcelanato toda massa com 2cm de espessura, o que
possibilita diversos tipos de usos. Podem ser aplicados diretamente sobre grama, areia, brita e pelo
método convencional (aderido).
Sua variação de tonalidade é classificada como V3, ou seja, pode variar consideravelmente de peça para
peça, onde uma peça pode não ser igual à outra, garantindo o aspecto de material natural. De qualquer
forma, as cores predominantes em uma única peça estão presentes nas demais.
A linha é composta também por produtos complementares para piscinas, como bordas, cantos e
grelhas. Para mais informações sobre as peças de piscina, consulte a Portobello Shop mais próxima.
PERFORMANCE

Resistente ao
choque térmico

Resistente ao
ataque químico
(agentes da norma)

Coeficiente de
atrito ≥ 0,6

Resistente ao
congelamento

Resistente à carga
de ruptura (mais de
1000kg por peça)

Resistente ao sal

Fácil de assentar

Não necessita de
tratamento após
assentamento

Versátil
(várias formas
de assentamento)

FUNCIONALIDADE

Fácil de limpar

4

Fácil de mover
e reutilizar
(17kg por peça)

Sem alteração
de cor ao longo
do tempo

02Recebimento e Armazenamento
PLACAS CERÂMICAS
Antes de iniciar a descarga do caminhão, confira se os produtos estão em conformidade com o especificado observando a tonalidade, o calibre e o lote descritos na embalagem. Confira se os itens e as quantidades contidas na Nota Fiscal estão de acordo com o especificado no projeto.

-- Quantidade
-- Nome do produto
-- Tonalidade
-- Cálibre
-- Lote
-- Data de fabricação (para argamassas colantes e rejuntes)

Os produtos devem ser armazenados em sua própria embalagem, sobre estrado de madeira e em local
seco, arejado e coberto. Armazene as caixas do Spessorato na vertical, com o lado que contém as
informações para fora, facilitando na hora de manusear o revestimento.

Foto 01: Forma correta de armazenar os produtos.
Caixas na vertical.

Foto 02: Forma incorreta de armazenar os produtos

ARGAMASSA COLANTE
Os sacos de argamassa colante e de rejunte devem ser estocados também sobre um estrado de
madeira, distantes no mínimo 15 cm do piso e com um empilhamento máximo de 10 unidades, em
local arejado e coberto. Na Foto 03 é apresentada a forma correta de estocagem dos produtos sobre
o estrado de madeira.
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Foto 03: Forma correta de armazenamento de argamassa
colante e rejunte sobre o estrado de madeira

Foto 04: Forma incorreta de armazenamento de argamassa
colante e rejunte diretamente no chão

ATENÇÃO!
Não empilhe sacos de argamassa colante e de rejunte fora do estrado (ver Foto 04) ou fora de
suas embalagens fechadas, pois podem absorver a umidade do local e empedrar.
Ao armazenar os produtos em obras com mais de um pavimento, verifique com o projetista a
capacidade máxima que a mesma suporta e o limite de empilhamento dos produtos, evitando
sobrecarga da estrutura.

Observe se há presença de sacos rasgados e também a validade do lote. Se os sacos estiverem rasgados,
não utilize o produto, pois este pode perder suas características químicas e físicas.
No caso de optar por argamassas da linha Portokoll, a Tabela 1 abaixo apresenta algumas opções de
escolha conforme a aplicação compatível com o Spessorato.

Tipo de argamassa

Aplicação

Liberação para tráfego intenso

Grandes Formatos

Áreas externas residenciais

14 dias

Múltipla

Áreas externas residenciais

14 dias

Ultraflexível

Áreas externas para demais usos

14 dias

Máxima

Áreas externas para demais usos

14 dias

Tabela 01: Opções de argamassa

03Local de Uso
Os produtos Spessorato são indicados para áreas externas comerciais e residenciais, como caminhos e
acessos, calçadas de pedestres, praças, jardins, paisagismo, piscinas e demais áreas que não possuam
tráfego de veículos (leves ou pesados).
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04Instalação
Para obter melhores resultados, recomenda-se separar todos os equipamentos a serem utilizados
antes de começar a instalação.
O Spessorato pode ser instalado das seguintes formas:
1. Sobre a Grama
2. Sobre a Brita ou Areia
3. Sobre Contrapiso - Produto Aderido
4.1 SOBRE A GRAMA
Os produtos da linha Spessorato são fáceis de assentar sobre a grama e possibilitam diversas paginações.
Caso necessite reposicionar as peças, são de fácil remoção.
Seguindo as etapas descritas abaixo, os produtos podem ser aplicados com total segurança, sem a
necessidade de equipamentos específicos ou mão de obra especializada.
Grama

Spessorato

5-6 cm de brita com granulometria fina 4-8mm

Materiais necessários:

-----

Pá;
Brita com granulometria mistra entre 4 e 8mm ou Areia Grossa;
Colher de pedreiro;
Martelo de borracha.

Esta técnica de assentamento possui inúmeras possibilidades de paginações para projetos de paisagismo,
sendo a solução ideal para jardins, residências, parques, espaços públicos entre outros.
ATENÇÃO! Quando instalado sobre a grama não é permitido o tráfego de veículos sobre o produto.
Passo a passo para instalação:
1. Posicione as placas com intervalos regulares, conforme a paginação desejada e pré-definida em projeto;
2. Marque o posicionamento das placas na grama com o auxílio de uma pá;

Foto 05: Posicionamento das placas sobre a grama

Foto 06: Marcação com auxílio de uma pá
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3. Após a marcação, inicie a remoção da grama que ficará sob a placa, cavando cerca de 5cm a 6cm
aproximadamente;

Foto 07: Remoção da grama

Foto 08: Remoção da grama

4. Para garantir a estabilidade da peça, recomenda-se a adição de uma camada de 4 cm de brita com
granulometria mista entre 4 e 8mm ou areia grossa.;
5. Lembre-se de compactar as britas com uma colher de pedreiro antes de colocar as placas;

Foto 09: Adição da camada de brita

Foto 10: Compactação da camada de brita

6. Posicione a peça no local exato;
7. Utilize um martelo de borracha para ajustar a placa ao nível da grama;

Foto 11: Peça na localização exata

Foto 12: Ajuste com martelo de
borracha

Foto 13: Placas assentadas e ambiente
pronto para uso. Fácil e rápido!

Utilizando esta forma de assentamento é possível fazer a manutenção do jardim sem danificar os
equipamentos de corte, pois o Spessorato fica abaixo do nível da grama, possibilitando a passagem
da máquina de corte.
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ATENÇÃO! Caso queira, há a possibilidade de apenas colocar a peça sobre a grama, mas é
importante salientar que a grama abaixo da placa morrerá. Este tipo de instalação é mais rápida
e mais fácil, porém menos estável e precisa.
Outro fator importante, neste método de instalação, é quanto à manutenção do jardim, que será
dificultada porque as placas de Spessorato estarão acima do nível da grama, impossibilitando a
passagem da máquina de corte sem danificar o equipamento e as placas de porcelanato.

4.2 SOBRE BRITA OU AREIA
A aplicação do Spessorato sobre a brita ou areia é ideal para projetos de terraços, jardins e caminhos
externos em obras que requerem rapidez e versatilidade. As vantagens mais evidentes do assentamento
deste produto sobre a brita ou areia são:
Spessorato
Brita ou Areia

-- Velocidade de instalação;
-- Ausência de rejunte;
-- Drenagem de águas pluviais;
-- Facilidade de alteração na paginação/reposicionamento das placas;
-- Não necessita de mão de obra especializada;
-- Versátil;
-- Ausência de juntas de dilatação.
A ausência de juntas de dilatação, faz com que o produto neste modo de aplicação seja particularmente
adequado também para grandes superfícies, garantindo ainda mais uniformidade e continuidade para o piso.
É importante que a drenagem do terreno seja eficiente e bem projetada, para que a água
possa escoar com facilidade e evitar o empoçamento.
Seguem abaixo ilustrações esquemáticas das camadas para a correta drenagem da água em terraços,
solários, jardins e caminhos externos.

SPESSORATO: Revestimento Portobello
BASE: Brita ou Areia
Manta Geotêxtil
SUB BASE: Pedrisco lavado (4 a 10 cm)
Impermeabilização*

SUBLEITO: Concreto, rocha ou solo
instável de CBR > 10%
Tubulação de água pluvial

Ilustração 1: Esquema de drenagem para terraços/solários

9

SPESSORATO: Revestimento Portobello
BASE: Brita ou Areia (2 a 4 cm)
Manta Geotêxtil
Tubo perfurado envolto por manta geotêxtil
para drenagem do excesso de água

Reservatório de água para percolação pelo solo

Manta Geotêxtil
SUBLEITO: Argila arenosa original

Ilustração 2: Esquema de drenagem em jardins e caminhos externos

Caso deseje mais opções de drenagem, consulte o manual da linha Across. Ver item 10.
Sobre a brita, para que as peças fiquem niveladas e bem apoiadas, é importante ter uma camada de
2cm a 4cm de brita nº0 (zero) ou areia grossa bem compactados.
Materiais necessários:

-- Régua metálica;
-- Espaçadores de 4mm;
-- Martelo de borracha;
-- Linha de Nylon.
Compacte a superfície, deixando os caimentos necessários para o correto escoamento da água pluvial evitando empoçamento. Recomenda-se quedas de 0,5% a 1,5% de inclinação, de acordo com cada ambiente.

Foto 14: Nivelamento pedras

Foto 15: Assentamento da placa sobre areia

Nivele a brita ou areia com auxílio de uma régua metálica para que a superfície possa receber o Spessorato.
Coloque as placas no local exato, conforme pré-definido em projeto. Utilize espaçadores com no mínimo 4mm de espessura, mantendo sempre o alinhamento das placas. As juntas podem ficar abertas,
sem preenchimento algum, ou se preferir preencha-as com areia fina.
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Foto 16: Assentamento da placa sobre
brita

Foto 17: Uso de espaçadores

Foto 18: Assentamento da placa sobre
areia

Para nivelar o Spessorato utilize martelo de borracha, e para manter o alinhamento das placas, estique
a linha de Nylon.

Foto 19: Assentamento realizado sobre pedra brita

Foto 20: Assentamento realizado sobre pedra brita

Foto 21: Assentamento realizado sobre areia

Foto 22: Assentamento realizado sobre areia

4.3 SOBRE CONTRAPISO – PRODUTO ADERIDO
4.3.1 CONFERÊNCIAS NA OBRA

Antes de iniciar o assentamento verifique os seguintes itens:
Impermeabilização: Observe se os serviços de impermeabilização estão finalizados.
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Contrapiso: O contrapiso deverá ter sido executado há no mínimo 14 dias antes do início do assentamento do revestimento, deve apresentar uma superfície áspera, com resistência de aderência à base superior a
0,30 Mpa e aderência superficial maior do que 0,50 Mpa. Sua espessura mínima para um bom desempenho
do revestimento é de 2 cm no ponto mais fino.

Verifique se há trincas no contrapiso antes do início do assentamento, pois elas poderão romper o
revestimento depois de um tempo. Caso estas sejam localizadas, procure um especialista para as
devidas tratativas.
Base de Concreto: O concreto deverá ter sido lançado há no mínimo 28 dias antes da execução do contrapiso.
Instalações Elétricas, Hidráulicas e gás: Todas as Instalações elétricas e hidráulicas e gás devem estar
prontas quando executado o assentamento.
Caimento e drenagem do piso: Verifique se o piso de base está com caimento correto conforme o projeto.
Se necessário, molhe o piso e verifique se a água está escorrendo corretamente para o sistema de drenagem
(calhas, ralos, etc.). Verifique também a existência de regiões com acúmulo indesejado de água e proceda
com o reparo antes do início do assentamento.

Caso o piso de base esteja fora de nível ou com caimento errado, essa falha irá se propagar para o piso novo.
4.3.2 PREPARO DA BASE E AVALIAÇÃO DA PLANICIDADE

Materiais necessários:

-- Vassoura de cerdas duras;
-- Desempenadeira metálica;
-- Régua de alumínio de 2 metros;
-- Espaçadores de 2 mm.
Limpe o local utilizando uma vassoura de cerdas duras. Analise e verifique se não há partes ocas (contrapiso fraco), ou se há áreas com esfarelamento na superfície do contrapiso através de raspagem com
desempenadeira. Observe se o contrapiso está nivelado e se não possui irregularidades. Independentemente de ser obras novas ou reformas, é imprescindível que o desnível ou irregularidade máxima do
piso de base seja inferior a 2 milímetros em cada 2 metros. Faça a verificação da planicidade de todo
o ambiente e corrija todas as suas falhas.
Para isso apoie a régua de alumínio de 2 metros sobre o piso (Foto 23). Verifique com o auxílio de um
espaçador de 2mm se as frestas entre a régua e o piso são maiores que 2mm (Foto 24).

Foto 23: Análise da planicidade do contrapiso

Foto 24: Caso de irregularidade. O espaçador de 2mm coube
sob a régua metálica

Faça diversas medições de forma a mapear todo o ambiente. Usualmente é realizada uma medição
para cada um ou dois metros quadrados de ambiente, ou seja, numa sala de 20m2 realize entre 10 e
20 medições.
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Marque com um giz de cera áreas onde foram identificadas depressões ou ressaltos. Remova os
ressaltos e proceda com a regularização utilizando a mesma argamassa colante a ser empregada no
assentamento.
Verifique também o prumo e o esquadro das paredes cheque o nível do contrapiso com auxílio de uma
mangueira ou nível alemão.
4.3.3 REGULARIZAÇÃO DA BASE / CONTRAPISO COM ARGAMASSA COLANTE

Materiais necessários:

-- Colher de pedreiro;
-- Furadeira (máximo de 500 rpm);
-- Extensão elétrica;
-- Haste helicoidal para misturar argamassa e rejunte;
-- Recipiente plástico para mistura da argamassa;
-- Régua de alumínio de 2 metros e água limpa.
Este procedimento deve ser efetuado apenas quando houver uma base com falhas de planicidade. Se
o piso estiver plano suficiente (menos de 2mm em 2m), não há necessidade de regularização.
Para definir a argamassa verifique a página 06, tabela 01. Espalhe a argamassa colante (a mesma que utilizará para o assentamento do porcelanato Spessorato) sobre o contrapiso e com o auxílio de
uma desempenadeira ou colher de pedreiro, comprima para garantir que a massa fique bem aderida à
base. Em seguida passe a régua metálica nivelando a argamassa. O desnivelamento máximo em que se
pode utilizar essa técnica é de preenchimento em duas cheias de 0,5 centímetros com intervalos de pelo
menos 24 horas entre elas.
Alguns produtos específicos para nivelamento de pisos, tal como Lanko 122 da Parex podem ser encontrados no mercado. Neste caso, siga as instruções do fabricante.
O desnivelamento máximo permitido para o contrapiso finalizado é de 2mm analisado com uma régua
metálica de 2m, em qualquer sentido do ambiente.

Foto 25: Realização do nivelamento do contrapiso com
argamassa colante

Foto 26: Profissional espalhando a argamassa colante com
régua metálica

4.3.4 INSPEÇÃO VISUAL DO REVESTIMENTO CERÂMICO

Antes do início do assentamento, retire uma placa de porcelanato de cada caixa e monte um painel no chão. Faça uma inspeção visual do pano procurando identificar diferenças de cor, brilho e
dimensões (Fotos 27 e 28).
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Foto 27: Montagem do painel com as placas para realização
da inspeção

Foto 28: Avaliação do painel montado quanto à diferença de
cor, brilho e dimensões

ATENÇÃO! Constatada alguma irregularidade, não assente o produto e entre em contato com o
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC Portobello, através do telefone 0800 648 2002.
A norma NBR 13817 classifica como produto extra (classe A), quando no mínimo 95% das peças
examinadas não apresentam defeitos visíveis quando observadas a 1 metro de distância. Desta forma,
5% das peças do lote recebido podem apresentar defeitos superficiais, as quais deverão ser utilizadas
para recortes.
4.3.5 ASSENTAMENTO

Para que o revestimento exerça corretamente sua função é muito importante que os prazos entre as
etapas de execução do revestimento sejam respeitados.
Serviço Executado

Serviço Anterior

Assentamento das placas cerâmicas

28 dias após a concretagem da base, ou 14 dias após a execução
do contrapiso

Rejuntamento das juntas de colocação

03 dias após o assentamento com argamassa colante comum;
ou 01 dia após o assentamento com argamassa colante rápida

Tratamento das juntas de controle com selante

07 dias após o rejuntamento

Limpeza final da obra

14 dias após o rejuntamento ou após o tratamento das juntas
de controle

Tabela 2: Prazos para execução do revestimento

Preparo da Argamassa Colante
Materiais necessários:

-- Colher de pedreiro;
-- Furadeira (máximo de 500 rpm);
-- Extensão elétrica;
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-- Haste helicoidal para misturar argamassa e rejunte;
-- Recipiente plástico para mistura da argamassa e água limpa.
Prepare um saco inteiro da argamassa colante especificada no projeto. Para a mistura, leia atentamente
e siga as instruções que estão na embalagem do produto. Não fracione o saco e nem adicione água
visualmente.
A mistura da argamassa deve ser realizada em um recipiente plástico (balde), pois a utilização de caixotes de madeira altera as propriedades da mesma.
Despeje toda a quantidade de água indicada na embalagem do produto para a mistura da argamassa
e acrescente aproximadamente a metade do pó contido na embalagem, misturando com o auxílio de
uma haste helicoidal acoplada a uma furadeira com rotação inferior a 500 rpm. Alertamos que a utilização de furadeiras para mistura da argamassa colante com rotação superior a 500 rpm causa maior
incorporação de ar, comprometendo o poder de aderência.

Foto 29: Preparo da argamassa colante

Foto 30: Haste helicoidal acoplada na
furadeira

Foto 31: Mistura da Argamassa Colante com
a haste helicoidal acoplada na furadeira

ATENÇÃO! Furadeiras domésticas podem passar de 2.000rpm. Rotações acima de 500rpm irão
comprometer o desempenho da argamassa colante.

Misture até formar uma pasta homogênea, em seguida acrescente o restante do pó, misturando a
argamassa até que atinja uma consistência pastosa e sem presença de grumos. Este processo leva
de 3 a 5 minutos.
Após a mistura inicial da argamassa colante, deixe-a descansar por um período aproximado de 10 a
15 minutos (conforme instruções da embalagem). Este período pode variar conforme a tipologia da
argamassa e é necessário para que ocorra a reação dos componentes químicos.
Durante o período do assentamento é importante que algumas vezes sejam realizadas re-misturas
manuais com a própria colher de pedreiro, mas nunca acrescente água após a mistura inicial.
Assentamento
Materiais necessários:

-- Lápis de carpinteiro;
-- Linha de nylon;
-- Mangueira de nível;
-- Régua metálica;
-- Esquadro metálico;
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-- Trena; metro;
-- Desempenadeira denteada;
-- Ventosas, nivelador de assentamento Portobello;
-- Alicate para nivelador de assentamento;
-- Martelo de borracha;
-- Colher de pedreiro.
Para obter melhores resultados, recomenda-se separar todos os equipamentos a serem utilizados
antes do início do trabalho.
Para assentamento do produto Spessorato recomenda-se o uso de desempenadeira denteada quadrada com abertura de dentes de 10x10mm, efetuando sempre a técnica de dupla colagem, ou seja,
aplicar argamassa colante na base de assentamento e no tardoz da placa.
O consumo médio de argamassa colante para o assentamento do Spessorato utilizando a técnica de
colagem e desempenadeira denteada mencionados acima é de 8Kg/m² a 10Kg/m².

ATENÇÃO! Lembre-se que para obter um bom desempenho do revestimento cerâmico, uma das exigências é que os equipamentos utilizados para o assentamento estejam em boas condições de uso.
Um exemplo é a desempenadeira, que não deverá estar com os dentes desgastados mais de 1 mm.

Foto 32: Desempenadeira denteada

Materiais necessários para cortes:

-- Equipamento de corte elétrico do tipo serra mármore de 13.000 rpm;
-- Disco diamantado para porcelanato;
-- Lixa para ferro nº 60;
-- Serra copo diamantada.

ATENÇÃO! Ao marcar a placa para realização de cortes, risque com lápis apenas o local onde será
executado o corte. Caso fique alguma marca do mesmo utilize Saponáceo Cremoso do tipo CIF ou
borracha branca escolar para a limpeza. Não use canetas ou metais para marcação.
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Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

-- Capacete;
-- Luvas de PVC;
-- Máscara;
-- Óculos de segurança;
-- Protetor auricular;
-- Sapato de obra / bota de segurança.
Observe no projeto de paginação de piso a indicação do início do assentamento (placa mestra) e proceda da seguinte forma:
1. Meça o piso marcando o local exato de onde acabará a primeira fiada.
2. Estique a linha de nylon para garantir a ortogonalidade do assentamento (Fotos 33 e 34).

Foto 33: Assentador esticando a linha de Nylon

Foto 34: Placa cerâmica e linha de Nylon esticada nos dois
sentidos do assentamento

3. Verifique o comprimento do ambiente. Espalhe as cerâmicas no piso para verificar a quantidade
de placas necessárias.
4. Insira espaçadores plásticos entre as placas com a dimensão das juntas de 1,5mm colocação que
serão utilizadas no assentamento de modo a simular o revestimento finalizado. Realizando este
processo é possível verificar a localização dos cortes e realizá-los anteriormente ao assentamento,
aumentando a produtividade em obra.

Foto 35: Placas espalhadas com espaçadores para
verificação da localização dos cortes

Foto 36: Marcação da localização dos cortes nas placas
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5. Espalhe a argamassa colante sobre o contrapiso com o lado liso da desempenadeira, formando
um ângulo de 30º, pressionando a mesma, deixando uma espessura suficiente para formar os
cordões. Em seguida, passe o lado denteado, formando um ângulo com a parede de aproximadamente 60º, friccionando-a para formar sulcos e cordões.
30º

60º

BASE / SUBSTRATO

ARGAMASSA

Espalhamento da argamassa colante com desempenadeira - lado
liso em um ângulo de aproximadamente 30º.

BASE / SUBSTRATO

ARGAMASSA

Formação dos cordões na argamassa colante com
desempenadeira - lado dentado formando um ângulo de 60º.

Neste caso, deve-se proceder com a técnica de dupla colagem. Os cordões da base de assentamento
e da placa cerâmica devem ficar em sentido paralelo para garantir até 25% mais aderência do que se
assentado com os cordões cruzados.

Foto 37: Os cordões devem ficar retos e paralelos

Foto 38: Cordões irregulares ou cruzados diminuem a
aderência em até 25%

Os cordões de argamassa colante formados com o auxílio da desempenadeira denteada devem ficar
completamente preenchidos (Ilustração 01), caso contrário deve-se repetir o procedimento colocando mais argamassa até que estes fiquem preenchidos por completo.

Ilustração 01: CORRETO Cordões regulares
realizados com auxílio da desempenadeira.

Ilustração 02: INCORRETO Cordões irregulares
realizados com o auxílio da desempenadeira.

Não aconselhamos espalhar argamassa colante em uma área superior a 1,5 m2, de modo a atender
seu tempo em aberto (prazo máximo em que a argamassa espalhada pode receber o revestimento
sem perda de aderência). Este tempo varia conforme o tipo de argamassa e as condições climáticas.
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Para determinação do tempo em aberto indicamos a realização de um teste rápido e prático, o
“Teste do Dedo”.
ATENÇÃO!
TESTE DO DEDO
Logo antes de assentar a placa, toque com o dedo na
argamassa espalhada na base, se esta esmagar e grudar bem no dedo, está em condições de uso (Foto 39).
Quando realizado o teste e a argamassa colante esmagar e não sujar ou sujar pouco o dedo, significa
que o tempo em aberto está esgotado e a aderência
será muito prejudicada. Neste caso retire toda a argamassa da base e espalhe novamente. O material
retirado da base não deverá ser reaproveitado.

Foto 39 CORRETO: Cordão da argamassa
amassado, sujou o dedo: tempo em
aberto não vencido.

6. A placa deve ser assentada cerca de 5 cm de sua localização final (Foto 40). Então arraste a peça
na diagonal até a sua posição correta, percutindo em sua superfície com auxílio do martelo de
borracha (ver foto 41).

Foto 40: Posicionamento da placa cerca de 5 cm do local exato

Foto 41: Percussão da placa com martelo de borracha

7. Ao percutir as placas com o martelo de borracha, notar o excesso de argamassa colante saindo
pelas juntas. Limpe a superfície das placas cerâmicas com uma bucha não abrasiva logo após o
assentamento, retirando todos os resíduos de argamassa colante. Depois da argamassa seca,
este procedimento é muito dificultado.

Foto 42: Argamassa colante pelas juntas laterais após percussão
com martelo de borracha

Foto 43: Remoção dos resíduos de argamassa colante sobre a
placa cerâmica com bucha não abrasiva
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8. Durante o assentamento, garanta que as placas não fiquem desniveladas com um dos lados mais alto.
9. Para controlar a largura das juntas de assentamento e estas ficarem alinhadas, indicamos a utilização
de espaçadores plásticos recuperáveis (Foto 44).

Foto 44: Utilização de espaçadores recuperáveis nas juntas para auxiliar na regularidade das juntas

ATENÇÃO! Juntas de movimentação da estrutura não podem ser cobertas com o revestimento.

10. Após as placas assentadas, limpe o interior das juntas com o auxílio de uma broxa ou escova de
cerdas macias (Fotos 45 e 46).

Foto 45: Junta com resíduos de argamassa colante no interior

Foto 46: 20 a 40 min. após o assentamento, limpar as juntas
com escova de cerdas de nylon

11. Proceda com o assentamento no restante do ambiente.
12. Terminado o assentamento, feche o ambiente com uma fita zebrada que impeça o tráfego sobre
as placas.
Inspeção de Qualidade de Assentamento
Alertamos que para um bom desempenho do revestimento cerâmico, 100% do tardoz da placa deverão estar preenchidos com argamassa colante.
Durante o assentamento devem-se realizar testes aleatórios para verificar se os cordões estão totalmente esmagados, remova e observe uma a cada dez placas assentadas (Foto 47). Os cordões
devem estar totalmente esmagados, caso contrário deve-se retirar todas as placas cerâmicas e iniciar
o assentamento novamente.
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Foto 47: CORRETO Cordões da
argamassa colante completamente
esmagados

Foto 48: INCORRETO Cordões da
argamassa colante não esmagados

Foto 49: INCORRETO Falha no
preenchimento do tardoz da placa
utilizando a simples colagem

4.3.6 REJUNTAMENTO

Materiais necessários:

-- Furadeira (máximo de 500 rpm);
-- Extensão elétrica;
-- Haste helicoidal para misturar rejunte;
-- Recipiente plástico para mistura do rejunte;
-- Água limpa;
-- Espátula de plástico;
-- Espátula de borracha;
-- Esponja para limpeza.
Preparo do rejunte cimentíceo
O rejunte deverá ser aplicado respeitando o prazo mínimo especificado pelo fabricante da argamassa colante que varia de 4 a 72 horas. Se este prazo mínimo não for respeitado, as placas
irão se mover com o peso do assentador e o rejunte poderá manchar com a cor da argamassa
colante ainda úmida.
Prepare o rejunte de acordo com as instruções contidas na embalagem do produto. Alertamos que
para um bom desempenho do revestimento, as técnicas de preparo e aplicação dos materiais devem
ser minuciosamente observadas.
Inicie a mistura em recipiente plástico. Para volumes maiores de rejunte, pode-se utilizar a furadeira de
500 RPM com a haste helicoidal na mistura da massa.
Adicione primeiramente a quantidade de água especificada na embalagem do produto, e lembre-se
sempre de misturar toda a quantidade da embalagem.
Adicione a metade do pó, mexendo manualmente ou com a haste helicoidal. Feita a primeira mistura,
adicione o restante do pó, e misture até que fique uma pasta homogênea.
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Foto 50: Adição de água para realizar a mistura da argamassa de
rejuntamento

Foto 51: Preparo do rejunte com a utilização de haste helicoidal
acoplada a furadeira

Aplicação
Aplique o rejunte com o uso de desempenadeira de borracha espatulando o material contra a junta de
modo que ele possa preencher seu interior por completo. Não utilize ferramentas metálicas para aplicar
o rejunte, pois estas irão riscar permanentemente o porcelanato.
A limpeza deverá ocorrer aproximadamente após 20 minutos da aplicação do rejunte com uma esponja
úmida. Mesmo efetuando esta limpeza, ficarão resíduos (película) sobre a cerâmica, quando estes estiverem em forma de pó, efetue outra limpeza com pano seco removendo todos os excessos do rejuntamento.

Foto 52: Argamassa de rejuntamento pronta para o
preenchimento das juntas com desempenadeira de borracha

Foto 53: Desempenadeira de borracha para aplicação do rejunte

4.3.7 LIMPEZA FINAL (PÓS-OBRA)

Materiais necessários:

-- Balde;
-- Vassoura;
-- Pano;
-- Palito de madeira;
-- Escova de nylon;
-- Lona plástica;
-- Para grandes áreas, recomenda-se o uso de enceradeira com escova de nylon.
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Para a realização da limpeza final da obra, indicamos seguir as recomendações do Informativo Técnico
tabela de manutenção de revestimentos. Ver item 10.

05Limpeza e Manutenção
PRODUTOS INDICADOS
-- Sabão neutro;
-- Veja Cloro Ativo;
-- Saponáceo cremoso (CIF ou Radium);
-- Detergente (neutro).
Todos os produtos devem ser diluídos em água, usados em suas versões neutras e aplicados com
pano umedecido nesta solução. Siga as instruções de uso de cada produto de limpeza.
Após esses procedimentos passe somente água limpa e seque o piso. Caso ainda permaneça sujeira
sobre o produto, deixe a solução de detergente e água agir sobre o piso por alguns minutos e depois
esfregue com escova ou vassoura de cerdas macias.
Não utilize palhas de aço ou produtos similares.

Enxágue bem somente com água limpa e seque com pano limpo. A utilização de água morna ou quente facilita a limpeza de seu porcelanato.

06Garantia
Todos os revestimentos cerâmicos Portobello são produzidos dentro de um rigoroso controle de qualidade
e atendem às normas brasileiras. Você pode ter a certeza de ter adquirido um produto de qualidade
internacional aceito por todas as comunidades mundiais.
Para obter o máximo da garantia do revestimento Portobello, é importante uma boa aplicação, uso
e manutenção. Qualquer dúvida sobre estas questões consulte nosso Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC: 0800-648-2002), pronto e apto a esclarecer suas dúvidas.
Se você verificar algum problema com seu revestimento, não permita sua instalação e entre em contato
com os dados da nota fiscal referente ao produto o quanto antes.
Consulte o termo geral de garantia. Item 10.
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07Packing
Slate Mountain Crema | Slate Mountain Grigio |
Legno Oro | Legno Castagno | Bluestone

Descrição

Basaltina Crema | Basaltina Grigio |
Granito Argento

Variação

V2 | V3

V3

Uso*

IU + RE

IU + RE

Tipologia

Massa Porcelanica

Massa Porcelanica

Formato Nominal (cm)

60x60 cm

60x60 cm

Formato Real Peça (mm)

598x598mm

600x600mm

Espessura

20mm

20mm

Peso Liq/Peça

16,25

16,75

Peso Brt/Cx

32,90

34,00

Pçs Cx

2

2

Pçs Pallet

60

72

M² Cx

0.71

0.72

M² Pallet

21,3

25,92

Cxs PAL

30

36

*Legenda Usos:
CL = Comercial Leve
CP = Comercial Pesado
IU = Industrial Urbano

RE = Residencial
FA = Revestimento Parede Interna e Fachada
RI = Revestimento Parede Interna

08Ambientes
Spessorato sobre grama

24

Bordas e grelhas para piscinas

Spessorato sobre areia

09Glossário
Áreas Molhadas: áreas da edificação cuja condição de uso e exposição pode resultar na formação
de lâmina d’água pelo uso normal a que o ambiente se destina (por exemplo, banheiro com chuveiro,
área de serviço e áreas descobertas).
Argamassa colante ou adesiva: Material empregado para o assentamento de placas cerâmicas,
cujo ligante principal é o cimento Portland. Ela pode ser mono ou bi – componente dependendo de
como o polímero promotor de aderência é utilizado, pó ou líquido respectivamente.
Calibre: Faixas de tamanho de placas cerâmicas. Por exemplo: 197 mm – 198 mm; 198 mm – 199
mm; 199 mm - 200m. (NBR 13816). Na Portobello utiliza-se para o porcelanato os calibres P4 e M5; e
para os demais produtos o P4, M5 e G6.
Contrapiso: Camada de argamassa à base de cimento e areia sobre a qual são assentadas as placas
cerâmicas com argamassa colante. Ela tem a função de corrigir a base em um ou mais dos seguintes
aspectos: regularização da base, correção da cota e/ou do caimento do piso, impermeabilização, embutimento de canalizações, isolação térmica ou separação entre a base e o contrapiso.
Desempenadeira Denteada: Desempenadeira fabricada com chapa de aço e cabo de madeira, dotadas
de dentes regularmente espedaçados, utilizada para espalhar o material de assentamento sobre a base
e formar cordões contínuos de altura regular que facilitam a aplicação da peça cerâmica e evitam o desperdício de material. Os dentes podem ser encontrados nos formatos quadrado e circular (para pisos).
Dupla colagem: Técnica de assentamento de peças cerâmicas que consiste no espalhamento de
duas camadas de argamassa colante, uma no tardoz da peça, outra na superfície da base suporte do
revestimento, com o objetivo de maximizar a aderência.
Espaçadores: Peças com dimensões definidas colocadas entre as placas para a realização e controle
das juntas.
Junta de assentamento: Espaço regular entre duas placas cerâmicas adjacentes. (NBR 13753:1996)
Juntas de movimentação: Espaço regular cuja função é subdividir o revestimento do piso para aliviar
tensões provocadas pela movimentação da base ou do próprio revestimento. (NBR 13753:1996)
Rejuntamento: Processo de preenchimento das juntas de colocação de um revestimento cerâmico
com argamassa de rejunte.
Revestimento cerâmico: Conjunto formado pelas placas cerâmicas, pela argamassa de assentamento e pelo rejunte. (NBR 13816)
Tardoz: O verso da peça cerâmica. Face da placa cerâmica que fica em contato com a argamassa
de assentamento.
Tempo de pote: É o tempo em que se pode utilizar a argamassa colante depois de realizada à mistura
de água ao pó. Normalmente esse tempo é de duas horas.
Tempo em aberto: Intervalo de tempo durante o qual a argamassa colante aplicada na parede permanece capaz de aderir à peça cerâmica a ser aplicada. Normalmente esse tempo varia de 10 a 30
minutos dependendo do tipo de argamassa colante e das condições ambiente.
Teste de Percussão: Tipo de avaliação para verificar o nível de aderência das placas cerâmicas à
base. Este teste é realizado percutindo a peça e observando presença de sons ocos.
Teste do dedo: Avaliação expedita para verificar o tempo em aberto da argamassa colante. Toca-se o
dedo na argamassa para verificar se a mesma ainda é capaz de se aderir a ele (sujá-lo).

25

10Documentos Complementares
Manual Across:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/77
Manual do Proprietário:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/74
Tabela de Manutenção de Revestimento:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/64
Termo Geral de Garantia:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/34
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Assinatura / CPF

_____________________________________________________________

Eu, __________________________________________________________, declaro que recebi o Manual do Cliente
Portobello Linha Spessorato.

Vendedor:_________________________________________

Local e Data:______________________________________ : _____ / _____ / _____

NÚMERO DO PEDIDO:__________

RECIBO

Vendedor:_________________________________________

NÚMERO DO PEDIDO:__________

Para garantir o melhor desempenho estético e aumentar a vida útil do seu revestimento Portobello, preparamos
este Manual. Nele você encontrará informações valiosas sobre aplicação, manutenção e garantia.

Mais do que um produto, você acabou de adquirir qualidade, segurança e tranquilidade. E não poderia ser de
outra forma, pois sabemos que ele fará parte do seu dia-a-dia por muitos anos.

Portobello S.A.
Fábrica | Factory | Fabrica
Rodovia BR 101 Km 163
88200-000 - Tijucas - SC - Brasil
Fone: (+55 48) 3279 2222

Outros países
Other countries | Otros países
English Phone: (+55 48) 3279 2471
Español Fone: (+55 48) 3279 2470

www.portobello.com.br

