MANUAL DE ASSENTAMENTO

Nossos Produtos
São fabricados de forma especial, sempre visando atender as necessidades
especificas do cliente. Por ser uma produção artesanal e conter produtos naturais em sua
composição podem ocorrer sutis variações no tamanho e coloração, e são exatamente
essas características que o tornam exclusivo.
Os pisos e bordas da linha Summer, Clean e Gritty são atérmicos (seu
aquecimento é menor em relação aos pisos comuns quando exposto ao sol, mantendo
sempre uma temperatura agradável) as cores mais escuras absorvem mais calor. São
ideais para áreas de piscina e lazer.
Com técnicas avançadas no mercado de cimenticos conseguimos agregar em
nossos produtos inovação, resistência, beleza e um ótimo custo-benefício.

Armazenamento e transporte
Devem ser manuseadas sempre com as mãos limpas ou protegidas com luvas;
Durante o transporte e manuseio as peças devem ser arrumadas de maneira que
não sofram atritos evitando assim quebra e rachaduras;
Manchas ou rachaduras podem ocorrer por armazenamento inadequado ou por
tempo prolongado. A falta da devida impermeabilização e descuido com o
produto não são considerados defeito;
Não deixar papelão ou qualquer outro material que solte tinta ou resíduos em
contato direto com as peças evitando manchas;
Por se tratar de produtos a base de cimento ela tem um poder maior de absorção
de sujeira antes da impermeabilização, por isso é aconselhável que seja guardado
em local coberto, seco, limpo e forrado.
Armazenar as peças verticalmente e sempre face a face.

Assentamento
A parede/chão deve estar limpo e nivelado
Limpar bem o lado que será assentado, removendo qualquer sujeira ou partícula
de cimento que possa conter na peça
Acertar qualquer irregularidade da peça (da parte a ser assentada) com a própria
argamassa
Utilizar argamassa flexível para o assentamento (AC2) ou (AC3), com dupla
camada (passar argamassa na peça a ser assentada e no contra piso)
As juntas entre as peças devem ser de 5 a 10 mm, mesmo se o piso for retificado,
(somente os dormentes e os revestimentos de parede poderão ter juntas apartir
de 2 mm)
O rejunte a ser utilizado deve ser flexível para junta larga (somente os
dormentes e os revestimentos de parede poderão ser utilizados rejunte flexível
para junta fina).
Para um resultado final satisfatório recomendamos que o assentamento dos
produtos Vulcano sejam a parte final da obra evitando o contato com elementos
que possam sujar ou danificar de alguma forma o material.
Obs.: Em caso de dúvidas no assentamento entrar em contato com a revenda
responsável, se a dúvida não for esclarecida(com a revenda) entrar em contato com a
Vulcano para maiores esclarecimentos.

Passo a Passo:
1º - O contra piso deve estar nivelado e limpo; (se necessário esperar até 15 dias antes
de assentar as peças);
2° - Escovar a face a ser assentada com escova ou similar, removendo assim toda a
sujeira e nata de cimento que possam estar nas peças;
3° - Umedecer a superfície do piso e contra piso (sem encharcar);
4° - Placa limpa e umedecida;
5º - Argamassa – passar dupla camada (tanto no contra piso quanto na peça);
6°- Atenção para os cantos, deixando bem preenchidos com a argamassa (passar em
sentido trançado);
7º - Com cuidado bater com martelo de borracha branca ou encape o martelo com fita
crepe (marteladas fortes acarretarão em trincas ou rachaduras posteriores,
principalmente nos dormentes)
8º - Não deixar resíduos de argamassa sobre o piso;
9º - Antes de rejuntar retire o excesso de argamassa entre as placas.
10º- Após 72 horas aplicar o rejunte com bisnaga para não sujar as peças (preferência
rejunte flexível para junta larga, mínimo de junta 5 mm).
11º - No rejuntamento proteger a peça com fita crepe, assim que terminar retire a fita
para evitar possíveis manchas.
12º - Se cobrir o piso, que seja durante o dia a noite retire o plástico para evitar
umidade.
13º – Para evitar fissuras e deslocamentos, não deixe ninguém transitar sobre o piso até
que passem 72 horas.
14º – Tudo deve ser seguido conforme normas da ABNT

Limpeza e impermeabilização
Os produtos Vulcano, já contêm em sua composição impermeabilizante na
massa cimentícia e ao receber o produto o mesmo virá com uma camada de
impermeabilizante na superfície.
É imprescindível a utilização de produtos que protejam o piso e facilitem a
limpeza e manutenção (óleofugante, selador, ceras especiais para cimentícios,
etc.).
Antes da aplicação de qualquer proteção, o piso deve estar totalmente seco e
limpo.
Recomendamos a utilização de lavadora de alta pressão (jato leque) e a
utilização de detergente neutro para a limpeza ou detergente alcalino.
Não utilizar produtos que contenham agentes corrosivos de base ácida (pois
causam danos irreversíveis).

Aplicar o selador para cimentício WB
Para aplicar o selador para cimentício WB a superfície deve estar limpa e
totalmente seca.
Verificar se a superfície apresenta ocorrência de umidade ascendente, caso
apresente não aplicar o produto antes de corrigir este problema.
Aplicar o selador WB , com rolo de lã baixa anti gota, com passadas longas
cobrindo toda a superfície do piso, deve ser aplicado de forma uniforme
evitando falhas ou excessos .
Não pode ser aplicado sobre a superfície molhada ou em áreas externas com
condições climáticas desfavoráveis (período de chuvas)
Recomendamos aguardar no mínimo 12 horas após a aplicação para utilizar a
área.
Após a impermeabilização, em caso de continuação da obra é imprescindível
proteger o piso assentado até sua finalização.
O selador WB protege por períodos e facilita a manutenção, mas não evita
manchas, folhas de arvores e flores contém óleos vegetais, urina de animais são
ácidas, madeiras/compensados possuem resinas naturais e podem manchar o
piso.
O selador WB reduz a absorção de água e óleo, não forma película e nem altera
as características da peça.

Limpeza do Piso :
Para limpeza dos pisos Vulcano recomenda-se os produtos da Hidrorepell
(Limpeza Pesada ALC) ou marca semelhante;
Primeiramente deve-se molhar a superfície com água, em seguida aplicar o
produto já diluído (seguir as instruções de diluição de cada produto) sobre a
superfície. Deixar o produto agir entre 5 a 10 minutos aproximadamente,
esfregue a superfície com vassoura de cerdas de plástico para melhor atuação do
produto e enxágüe a superfície com água limpa;
Para limpeza diária recomendamos a utilização de lavadora de alta pressão em
jato leque.

Manutenção
Linha Summer, Clean e Gritty
Recomendamos que o impermeabilizante deva ser aplicado a cada seis meses,
repetindo o processo de limpeza e impermeabilização.
Linha Wood
Obs: Os dormentes da Linha Wood não são atérmicos e também não é necessário
impermeabilizante, a forma de assentamento é a mesma.
Para melhor acabamento colorimos a massa utilizada na produção dos dormentes
de acordo com as cores disponíveis, sendo ainda necessário aplicar duas
camadas do Cimentok Manchester na cor escolhida;
Para maior qualidade, durabilidade e beleza, recomendamos que esta aplicação
seja realizada após o assentamento do produto.
Como aplicar o Cimentok:
Os dormentes devem estar totalmente limpos e secos para aplicação do
cimentok, depois de aplicado o local deve ser mantido seco por no mínimo 48
horas, evitar passar o cimentok em períodos de chuva.
Passar o Cimentok Manchester (tinta especial para dormentes) com pincel, com
passadas longas no mesmo sentido dos veios, aguardar 4 horas e depois passar a
segunda demão.
Revestimentos de parede
As placas cimentícias para parede são fabricadas em várias cores, podendo ser
pintadas e trabalhadas após o assentamento, não é necessário impermeabilizante.
Orientação para o consumidor no recebimento do produto
-Conferir o material conforme o pedido. Se verificar alguma irregularidade,
seguir o procedimento:
Registrar a ocorrência no ato da entrega, descrevendo o fato no termo de
recebimento.
Comunicar imediatamente a revenda responsável.
Jamais instalar o produto caso encontre algum defeito visível, pois o produto
assentado é considerado produto aceito, conforme lei do consumidor.
Importante!!
- Os ajustes e recortes necessários serão realizados pelo responsável da obra.
- Todas as bordas curvas necessitarão de recortes.
Vulcano Revestimentos Especiais
Fone: (19) 3491-5447
vulcano@vulcanocimenticio.com.br

