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MANUAL DE ASSENTAMENTO LINHA BARDOT PORTOBELLO

Revisão :
Agosto/2018

Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais sobre a coleção Bardot, como características
do produto, indicação de uso, armazenamento, instalação e manutenção.

01Produtos
0
Inspirada na personalidade ícone de inovação, beleza e charme, de Brigitte Bardot, essa coleção de
mosaicos pode transformar os ambientes. Um coringa para a decoração de interiores, possui aplicação
prática e rápida e é garantia de uma atmosfera contemporânea e aconchegante.
superfície.

02 Projeto
A linha Bardot foi desenvolvida para uso exclusivo em paredes internas secas. Não é indicado para
paredes sujeitas a umidade (paredes com contato direto com a água ou vapor d’água) e revestir lareiras
ou churrasqueiras. Pode ser aplicado em paredes de dry wall, pinturas ou massa corrida desde que
estejam em perfeito estado e planas.
Esta linha foi desenvolvida com foco na personalização do ambiente do modo “faça você mesmo”. São
mosaicos autoadesivos e sua colocação é facilitada.

Foto 01: Produto Mos Rua das Pedras

03

Foto 02: Produto Moz Tropezzienne

Para a realização do projeto, faça um croqui do ambiente e colete as informações necessárias. Faça a
assentamento.
Lembre-se de calcular uma porcentagem a mais para possíveis perdas com cortes e também peças
para futuras reposições.
ATENÇÃO: É importante deixar uma junta de dilatação de no mínimo
5mm no encontro do painel assentado com o piso, paredes vizinhas e
teto para suportar possíveis contrações e dilatações normais da madeira.
Nas paredes com dimensões superiores a 3 metros de comprimento,
deve-se efetuar uma junta de movimentação com abertura de 5mm a
poliuretano para fechamento estético da junta). Caso essas juntas não
sejam respeitadas, as placas poderão sofrer descolamento da parede.

Tarucel com diversas espessuras.

03 Recolhimento e Armazenamento
modelo, tonalidade e quantidade recebida. Caso haja alguma divergência entre em contato com a loja
onde o produto foi adquirido antes de receber o mesmo.
Quantidade
Nome do produto
Tonalidade
Data de fabricação (para
argamassas colantes e rejuntes)
Calibre (tamanho)
Qualidade (extra)

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

Armazene as caixas da linha Bardot em
local coberto, isento de água e sobre
possível umidade proveniente do piso. O
armazenamento inadequado e em local
gerar a consequente inutilização do
produto.

Foto 03: Forma correta de armazenar a Linha Bardot

04

Empilhe no máximo 02 caixas seguindo a
indicação da seta impressa na embalagem ou conforme paletização do produto.

04 Inspeção Visual
Antes de iniciar o assentamento, retire as peças das caixas e monte um painel. Faça a inspeção visual
do pano a fim de verificar se há algum defeito no mosaico. Neste procedimento misture peças de
diferentes caixas.
É comum este tipo de mosaico apresentar os nós da madeira e isto é considerado efeito estético, não
defeito.

Foto 04: Montagem do painel para análise visual

Foto 05: Detalhe do nó da madeira presente no
mosaico

Constatando alguma irregularidade, não assente o produto e entre em contato com o Serviço de
Atendimento ao Consumidor - SAC Portobello, pelo telefone 0800 648 2002.

05 Conferências no Local de Instalação
Antes de iniciar a colocação, analise o projeto de paginação e observe o local de início do assentamento
(placa mestra). Confira as medidas in loco e verifique se estão de acordo com o que foi projetado, caso
não estejam é necessário corrigir o projeto para que não haja divergências e surpresas.
Confira o nivelamento da parede onde o produto será aplicado. Irregularidades superiores a 2mm em
cada 2 metros deverão ser corrigidas antes da colocação. Verifique se no mesmo pano serão utilizados
outros tipos de revestimentos. Caso sim, observe a espessura das outras placas utilizadas e se há
necessidade de preenchimento do emboço para que as peças fiquem no mesmo nível. Este procedimento deve ser efetuado antes do início do assentamento.

Foto 06: Análise do projeto de paginação
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Foto 07: Conferência do nivelamento / irregularidades
da parede

Foto 08: Conferência do nivelamento /
irregularidades da parede

Foto 09: Conferência das medidas in loco

06 Ferramentas para Instalação
Para obter melhores resultados, recomenda-se separar todos os equipamentos a serem utilizados
antes do início do trabalho.

Materiais necessários:
- Desempenadeira de borracha;
- Lápis de carpinteiro;
- Régua metálica;
- Trena ou metro.

07 Assentamento
Para obras novas é aconselhável aplicar este produto ao fim dos trabalhos, evitando contato com
demais resíduos, como poeira, tintas e outros materiais.
Com o auxílio de uma régua metálica, trena ou metro e lápis de carpinteiro marque a posição exata para
colar a primeira placa. Recomenda-se riscar a parede para não perder o alinhamento das peças.
Caso opte por aplicar as peças em apenas uma parte da parede, como o exemplo utilizado neste
manual, monte anteriormente o painel como será utilizado, conferindo as dimensões. Verifique se as
peças estão posicionadas corretamente, com os relevos da forma que mais lhe agrada. A marcação na
parede deve ser feita de modo que a linha fique na parte superior do mosaico, facilitando a aplicação.
Para aplicação em paredes inteiras, antes de iniciar o assentamento, monte um painel com placas de
diferentes caixas para que o pano fique harmônico. Neste caso, inicie o assentamento na parte inferior
da parede.
Anteriormente ao início da colagem das pastilhas, limpe a parede com pano úmido a fim de remover
toda poeira existente e posteriormente com pano seco, garantindo assim a aderência adequada das
pastilhas.
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Foto 10: medida e marcação do centro da parede

Foto 11: medida e marcação da altura final
do mosaico

Foto 12: Marcação da linha mestre para
assentamento dos mosaicos com lápis

Foto 13: Marcação da linha mestre para
assentamento dos mosaicos

Foto 14: Montagem do painel antes do
assentamento e conferência das medidas

Foto 15: Limpeza da parede com pano úmido
e posteriormente pano seco

Remova a camada protetora do adesivo somente no momento em que for aplicar o produto na parede,
e posicione-o sob a linha horizontal marcada. Fixe a peça com as mãos e posteriormente utilize uma
desempenadeira de borracha para pressionar e garantir total aderência.
Aplique a peça seguinte sem deixar espaçamento entre elas, ou seja, junta seca. Cuide pra manter o
alinhamento. Antes de remover a camada protetora do adesivo, coloque a placa ao lado do mosaico já
assentado e verifique se a peça não precisa de ajustes. Como o adesivo possui certa flexibilidade é
possível puxá-lo antes de assentar a placa para fazer pequenos ajustes nas peças.
O adesivo possui forte fixação e não permite ajustes após a placa aderida na parede, então cuide para
não errar a posição ao colar. É impossível remover a placa sem danificá-la. Se acontecer de colar a
peça fora do local exato utilize talhadeira e martelo para removê-la. Cuide para não danificar a parede.
Descarte o mosaico e substitua-o por outro, pois após aplicado o adesivo perde o poder de aderência.
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Foto 16: Remoção da camada protetora do
adesivo

Foto 17: Adesivo sem a camada protetora

Foto 18: Posicionamento e colagem da primeira
placa

Foto 19: Posicionamento e colagem das demais
placas

Foto 20: Pressão sobre as placas com a mão

Foto 21: Pressão sobre as placas com
desempenadeira de borracha

Foto 22: Assentamento da placa com posição
errada

Foto 23: Remoção da peça assentada com
talhadeira e martelo

Foto 24:

Caso seja necessário cortar os mosaicos, utilize serra manual para corte em madeiras ou então serra
mármore com disco apropriado para madeira. Marque nas peças com lápis o local exato a cortar e
execute este trabalho antes de remover a camada protetora do adesivo.

ATENÇÃO: Não esqueça de executar as juntas de movimentação descritas no item
Projetos. Caso essas juntas não sejam respeitadas, as placas poderão sofrer
descolamento da parede.

comparado com o corte realizado com serra mármore com disco para corte de madeira.
com estilete.

Foto 25: Marca para realização do corte
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Foto 26: Corte com serra manual

Foto 27: Disco para corte em madeira

Foto 28: Corte com serra mármore e disco para
madeira

Foto 29: Acabamento do corte com serra
mármore

Foto 30: Acabamento do corte com serra manual

Foto 31: Corte do adesivo com estilete

Foto 32: Corte do adesivo com estilete

08Limpeza e Manutenção
Para efetuar a limpeza diária deste revestimento utilizar pano seco ou úmido e escova de cerdas
macias.

10

Foto 33: Limpeza com pano seco

Para limpeza específica, consulte o Manual de Limpeza e Manutenção disponível em:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/119

09 Garantia
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 Portobello: 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, disponível em:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/34

10 Glossário
Desempenadeira de borracha: Desempenadeira fabricada em plástico ou madeira que contém
borracha na parte inferior. Utilizada para rejuntamento ou auxilio no assentamento de peças em
pequenos formatos.
Faça você mesmo: Refere-se à prática de fabricar ou reparar algo por conta própria em vez de
comprar ou pagar por um trabalho profissional. A prática, atualmente, engloba qualquer área de
atividade, dos cuidados médicos ao design de interiores, da publicação à eletrônica.
Junta seca: É a aplicação do produto sem espaços entre as peças.
Mosaico autocolante: Produto que não necessita de argamassa colante para aderência
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11 Packing
Como este é um produto artesanal e cada modelo possui suas particularidades, para visualizar o
packing acesse o site http://www.portobello.com.br/linhas/bardot, clique sobre o produto desejado e observe as informações da embalagem.
Local de uso: RI – Paredes internas

12 Ambientes
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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

