MANUAL DE INSTRUÇÕES DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO PORCELLANATO
Siga as instruções da Primazzi e aprenda a maneira correta de cuidar do porcellanato da sua casa.

O QUE É PORCELLANATO?
Porcellanato é uma peça de revestimento cerâmico, criada e desenvolvida na Itália, adequada a áreas de alto tráfego
encontradas com acabamento polido, lapado e fosco. Entre suas características, pode-se citar: uniformidade de
coloração, alta resistência a abrasão física e química, absorção próxima a zero, massa homogênea e geralmente com
ausência de esmaltação.

COMO EXECUTAR O ASSENTAMENTO DE PORCELLANATOS?
O Porcellanato não exige nenhuma mudança significativa do processo convencional de assentamento de revestimentos cerâmicos, mas é necessário tomar alguns cuidados para garantir um assentamento perfeito. Siga as
instruções da Primazzi:
Contrate um bom profissional;
Confira todas as informações da caixa.
COMO FAZER?

1

Prepare a argamassa colante para Porcellanato de acordo com as instruções do fabricante. Umedeça
levemente o contrapiso.

2

Espalhe a argamassa primeiro com o lado liso da desempenadeira e depois com o lado dentado, formando
cordões.

3
4

Espere 15 minutos para iniciar a aplicação. Aplique as peças do porcellanato com a mão até conseguir o
amassamento dos cordões. Para deixar um espaço uniforme entre as peças utilize os espaçadores plásticos.
Bata com o martelo de borracha. Remova o excesso de argamassa nas juntas e espere 48 horas para rejuntar.
Limpe o rejunte com um pano úmido antes de endurecer completamente.

IMPORTANTE
Verifique com o fabricante a espessura recomendada das juntas;
Procure não retirar os espaçadores, pois eles garantem o não trincamento das peças e do rejunte;
O contrapiso precisa de aproximadamente 20 dias para a secagem e só depois a aplicação do porcellanato
deve ser feita;
Para os produtos que possuem película protetora, que protege o porcellanato de riscos e manchas,
aconselha-se que a retirada desta película aconteça somente após o produto assentado e rejuntados durante
a limpeza final;
O rejuntamento só deverá ser feito 72 horas (3 dias) após o assentamento do porcellanato.

MANUTENCÃO E LIMPEZA
Os revestimentos cerâmicos se caracterizam por apresentarem as menores exigências em termos de manutenção e
facilidade de limpeza. No entanto, deve-se tomar alguns cuidados:
A primeira limpeza de seu porcellanato deve ser de forma cuidadosa, pois podem haver materiais abrasivos em sua
superfície, como cimento, areia e outros. Recomenda-se que ela seja feita apenas duas semanas após a aplicação
final/rejuntamento.
Remova os resíduos soltos com vassoura ou aspirador;
Remova a película com água e detergente neutro líquido ou material de limpeza que não possua ácido.
COMO FAZER?

1

Espalhe o detergente utilizando pano ou esponja limpa.

2

Em caso de manchas simples, retire somente usando pano limpo com saponáceo.

3

Conclua a limpeza com pano de algodão limpo e seco.

LIMPEZA DIÁRIA
Varra ou aspire o porcellanato para retirar todo o pó e sujeira solta.
Passe pano úmido com detergente neutro diluído em água ou material de limpeza leve.
IMPORTANTE
Não exagere na quantidade de detergente. Diluições de 1:20 a 1:30 são suficientes.
Após esses procedimentos seque o porcellanato totalmente com um pano macio ou esponja de polimento
para manter o brilho;
Nunca utilize esponjas ásperas para a limpeza;
Todos os produtos devem ser diluídos em água limpa;
Não use em hipótese alguma produtos que contenham ácido fluorídrico (produtos de limpeza de alumínio
ou xampu para pedras) nem produtos a base de cloro (água sanitária);
Nunca utilize ácido muriático;
Evite o uso de sabão em pó.

