GUIA PARA ASSENTAMENTO LIMPO
MOSAICOS PIETRE COLORATE®

A técnica de assentamento limpo foi desenvolvida para possibilitar a aplicação
dos produtos PIETRE COLORATE de forma ágil e sem as inconvenientes sujeiras
provocadas pelos materiais tradicionais de assentamento. O desenvolvimento de uma
cola especial (PC 101 PIETRE COLORATE®) para esta finalidade permite a aplicação dos
revestimentos em ambientes externos e internos, sobre alvenaria (reboco) e
superfícies lisas como cerâmica, vidro, MDF, gesso entre outras. O comportamento
flexível da cola a torna especialmente indicada para assentar revestimentos nas
paredes externas de churrasqueiras e lareiras.

Cola PC 101 acompanha os mosaicos gratuitamente

Passo 1: RECONHECIMENTO DO MATERIAL
Antes de iniciar o assentamento abra as embalagens e confira se o material recebido
está de acordo com o que você adquiriu, monte um pequeno painel de pelo menos 5
placas para visualizar o resultado e familiarizar‐se com eventuais encaixes.
Caso observe alguma irregularidade entre em contato com a fábrica:
Telefones: 48 3468 4401 / 48 3468 4036 ‐ e‐mail: comercial@pietrecolorate.com.br
APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES ANTES DO MATERIAL ASSENTADO.

Passo 2: PLANEJANDO O ASSENTAMENTO
A colocação deve ser feita horizontalmente de baixo para cima. Se você for revestir sua
parede a partir do piso, este poderá ser o apoio da sua primeira fila, porém se for
iniciar o revestimento a partir do rodapé, este deverá ser o apoio da sua primeira fila.
Caso o seu assentamento tenha início em um ponto sem apoio na parede, você terá
que fixar uma régua nivelada para que esta sirva de suporte até que a cola cure
totalmente. Dica: Monte no chão as duas primeiras filas que irão ser assentadas assim
você terá uma visão mais precisa de como serão os acabamentos laterais.

Passo 3: CUIDADOS COM A SUPERFÍCIE
Limpe e desengordure a superfície onde serão assentadas as peças, certifique‐se que
esteja totalmente seca antes de iniciar o assentamento.

Passo 4: ASSENTANDO O MOSAICO
Inicie o assentamento em uma lateral da parede e siga até atingir a lateral oposta. Com
o auxilio de uma espátula espalhe uma fina camada da cola PC 101 no verso do
mosaico (imagem 1), após, no sentido vertical, aplique três cordões de cola (imagem
2). Coloque a peça na posição da parede e com um martelo de borracha aplique
golpes ao longo da superfície para ajudar na sua fixação. Esse produto não necessita
de rejunte.
Repita o procedimento até o assentamento de todas as peças.
Rendimento: São necessários 2 tubos da cola PC 101 por m².
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Passo 5: ACABAMENTO




Os tozetos faltantes para o acabamento final deverão ser colados após o
término do assentamento de todas as placas.
Caso seja necessário cortar o produto, utilize serra mármore com disco próprio.
Após o assentamento, limpe a poeira das placas com pano ou escova.
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