Instalação
Limpeza
Uso

INSTRUÇÕES

PLANEJAMENTO

1
NOME DO PRODUTO

CONFIRA AS

ETIQUETAS

TAM

50X100,7
1,52 m²

TON/SHADE

TURNO

21

2

QUALID/QUALITY

A

COEF.ATRITO/FRICTION RATE

2

USO
LF

VAR. TON
V3

DATA/DATE
31/10/2020

Compare as etiquetas de cada embalagem,
pois as informações contidas devem ser iguais
para todas.
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2

MISTURE

ÁREA DE COBERTURA

Nossos produtos de classiﬁcação V3 e V4 possuem
variações gráﬁcas intencionais com a ﬁnalidade de
gerar maior harmonia à composição. Para conseguir
esta harmonia se faz obrigatória a mistura entre as
peças das caixas, pois podem haver peças iguais em
uma mesma caixa;

SENTIDO DE
ASSENTAMENTO

Os revestimentos cerâmicos
possuem uma seta na parte de baixo
que serve como indicação de
sentido de assentamento. Esta deve
ser obedecida seguindo todas as
peças para mesma direção. Desta
forma, o assentamento resultará em
uma melhor composição e maior
harmonia em nossos produtos.

AS PEÇAS

4

GARANTIA
Defeitos visíveis: Devem ser reclamados antes do
assentamento.
Defeitos Ocultos: Devem ser reclamados logo que o
defeito aparecer.
A Itagres garante seus produtos de classiﬁcação A (1ª
qualidade), desde que utilizados em locais a que se
destinam, bem assentados e usados corretamente.
LEMBRE-SE: PRODUTO ASSENTADO É PRODUTO ACEITO!

NSTALAÇÃ
1
INSTALAÇÃO
ARGAMASSA

• Limpe bem o local em que será aplicada a argamassa;
• Aplique a argamassa utilizando uma desempenadeira
dentada adequada para o formato, deixando marcas
perpendiculares.
• Para o assentamento utilize argamassas ACIII, além de
garantir maior durabilidade e colagem do produto, também
garante maior resistência para áreas externas;

3

MARTELO DE
BORRACHA

• Bata com o martelo de borracha sobre
toda a superfície do produto, para que as
argamassas aplicadas no local e na peça se
unam uniformemente, evitando que ﬁquem
partes ocas sob a peça;

2

ASSEN
TAMENTO

• Utilize espaçadores de acordo com a junta
recomendada;
• Recomendamos a junta de 1mm para produtos
retiﬁcados e 3mm para produtos bold;
• Realize o mesmo processo de aplicação de
argamassa na parte de trás do produto;
• Posicione o produto sobre a argamassa aplicada
no local desejado e esmague levemente;
• Ao realizar o assentamento transpassado de
produtos em régua, seguir o limite máximo de 15%
do tamanho total da peça.
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FINALIZANDO

• Após assentar a peça, encaixe os niveladores nos
espaçadores (para melhor nivelar, utilize um alicate nivelador
de piso);
• Ao terminar a aplicação, retire os niveladores e
espaçadores batendo com o martelo de borracha (o espaçador
quebrará facilmente) e, em seguida, aplique o rejunte.

FACHADAS | PRÉDIOS | ÁREAS EXTERNAS
• Para a instalação de nossos produtos em prédios e fachadas, consulte as recomendações de segurança e indicações
de uso do fabricante da argamassa utilizada;
• Em instalações com altura maior que 3 metros é indispensável a utilização de inserts, ganchos ou parafusos, para a
ﬁxação segura dos produtos;
• É indispensável também para a instalação em áreas externas em geral a utilização de rejuntes epóxi
(impermeáveis), para evitar manchas causadas pela inﬁltração;
• Para a instalação em fachadas utilizar juntas de 2mm.

LIMPEZA
1
LIMPEZA

NÃO

UTILIZAR

PÓS OBRA

• Para a limpeza pós-obra dos produtos,
utilizar água morna, detergente neutro e
pano.
• Caso ﬁque restos de rejunte sobre a peça,
utilizar espátula de borracha, para evitar que
arranhe ou daniﬁque a superfície do produto.
• Produtos da linha Lumière exigem uma
limpeza especial com detergente neutro e
água morna, para a retirada da cera protetiva.
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DIÁRIA

• Para a limpeza diária aconselhamos
utilizar apenas detergente neutro e pano
úmido.
• Produtos antiderrapantes possuem
uma superfície mais áspera, o que diﬁculta
a limpeza. Sendo assim, aconselhamos a
utilização de detergente neutro, sapólio
líquido e vassoura de nylon.
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ÁGUA SANITÁRIA;
LIMPA FORNO;
LIMPA ALUMÍNIO;
SÓDA CÁUSTICA;

SABÃO EM PÓ

• A utilização do sabão em pó na
limpeza faz com que uma película seja
criada sobre os produtos cerâmicos,
facilitando a aderência de sujeira.
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ESPONJA DE AÇO

• A esponja de aço, além de riscar, pode
desprender ﬁapos que tende a enferrujar
sobre o produto, causando manchas.

SERVIÇO DE
ATENDIMENTO
AO CONSUMIDOR

SAC
sac@itagres.com.br

0800 0486121
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