Dicas para Assentamento
de Placas Cerâmicas
O manual apresentado tem como objetivo orientar o consumidor nal e colocadores
de cerâmica, baseando-se na NBR15463/2007 (Norma Brasileira para assentamento
de Placas Cerâmicas) de uma forma simpli cada. Por isso é apresentado em tópicos,
seguindo um passo a passo.
1) No recebimento do material na obra, veri que se todas as caixas possuem a mesma tonalidade.
2) Antes de iniciar o assentamento, veri que se o piso e/ou parede estão no nível e sem ondulações.
3) Limpe com vassoura ou brocha o local a ser assentado, para retirar os resíduos de areia.
4) Faça a mistura de peças de diferentes caixas, possibilitando uma melhor harmonia em relação a
tonalidade e design.
5) Coloque no espaço aonde será assentado a cerâmica, sem argamassa, pois desta forma você
poderá planejar a paginação e identi car possíveis problemas nas peças.
6) Utilize, para porcelanatos, argamassa de assentamento do tipo ACIII. Para monoporosas
(azulejos), utilize argamassa de assentamento ACI.
7) Para porcelanatos com formatos superiores a 60x60cm, utilize desempenadeira dentada de 1
2mm e passe argamassa no contrapiso e na parte de trás do porcelanato - dupla colagem.
8) Utilize cruzetas de plástico de 1,5mm para atingir a junta de movimentação de 2mm.
9) Não encoste o porcelanato no encontro de planos horizontais (contra-piso) e verticais (paredes,
bancadas, pilares, etc), deixe pelo menos uma junta de 5mm, a estas chamamos de juntas de
dessolidarização. Preencha esta junta com rejunte.
10) Para xar as peças de porcelanato, utilizar martelo de borracha.
11) Aguarde pelo menos 72 horas para rejuntar o porcelanato e o proteja com uma lona.
12) Antes de efetuar o rejuntamento, utilize um aspirador para remover toda e qualquer sujeira no
interior da junta.
13) Preencha a junta até o contra-piso e nivele na superfície no mesmo nível do porcelanato. Nunca
aprofunde as juntas, efeito meia cana, pois o mesmo serviria para acúmulo de sujeira e in ltração
de água.
14) Para grandes formatos, por exemplo, o nosso 150x150cm existe a necessidade de ventosas para
o assentamento.
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