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MANUAL DE ASSENTAMENTO LINHA SIGNS

Revisão :
Março/2016

Este manual tem por objetivo fornecer orientações gerais para assentamento das placas da Coleção
Signs, provenientes de um processo de fabricação via extrusão.

01Produtos
Este é um produto fabricado por meio de extrusão, processo mecânico de produção de componentes
onde o material é forçado através de uma matriz, adquirindo forma pré determinada para a peça. Após
este processo as peças recebem texturas superficiais diferenciadas.
Signs é um projeto criativo voltado para a pureza das linhas e a complexidade do grafismo. Com seis
texturas diferenciadas, esta coleção traz a simplicidade da cerâmica com a complexidade dos sinais
gráficos.
Diferenças de tamanho, brilho e bordas irregulares são os efeitos desejados nesta coleção.
A embalagem do produto é composta por 35 peças com 6 texturas diferenciadas em quantidade
aleatória.

02 Projeto
O design diferenciado destas peças extrudadas permite sua utilização em paredes internas, sejam
secas ou com presença de umidade. Seu uso não é permitido em pisos e fachadas.
A junta de assentamento indicada para esta linha é de 3mm, sendo este um produto com bordas
irregulares, o uso dos espaçadores se dará para definição da largura da junta, porém o ajuste da peça
deve ser feito sem a presença deste.
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Foto 01: Produto Signs White Mix 15x22

Foto 02: Produto Digns Black Mix 15x22

03 Recolhimento e Armazenamento
Ao receber o produto, verifique se está em conformidade com o que foi comprado observando o
modelo, tonalidade e quantidade recebida. Caso haja alguma divergência entre em contato com a loja
onde o produto foi adquirido antes de receber o mesmo.

Quantidade
Nome do produto
Tonalidade
Calibre (tamanho)
Qualidade (extra)
Data de fabricação (para argamassas
colantes e rejunte)

ATENÇÃO: Guarde a Nota Fiscal, pois a garantia dos produtos é válida somente com a
apresentação da mesma.
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Armazene as caixas da coleção Signs em
local coberto, isento de água e sobre estrado
de madeira, a fim de não absorver possível
umidade proveniente do piso.
Empilhe no máximo 06 caixas de acordo
com a posição indicada na embalagem.

Foto 03: Forma correta de armazenar a Linha Signs

04 Inspeção Visual
Antes de iniciar o assentamento, retire as peças das caixas e monte um painel. Faça a inspeção visual
do pano a fim de verificar se há algum defeito no mosaico. Neste procedimento misture peças de
diferentes caixas.
É característica desta linha apresentar diferenças dimensionais e brilho entre as peças, e isto é considerado o efeito estético, não defeito.

Foto 04: Montagem do painel para análise visual

Foto 05: Análise visual do painel

Constatando alguma irregularidade, não assente o produto e entre em contato com o Serviço de
Atendimento ao Consumidor - SAC Portobello, pelo telefone 0800 648 2002.

05 Conferências no Local de Instalação
Antes de iniciar a colocação, analise o projeto de paginação, observe o local de início do assentamento
(placa mestra). Confira as medidas in loco e verifique se estão de acordo com o que foi projetado, caso
não estejam é necessário corrigir o projeto para que não haja divergências e surpresas.
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Confira o nivelamento da parede onde o produto será aplicado. Irregularidades superiores a 2mm em
cada 2 metros deverão ser corrigidas antes da colocação. Verifique se no mesmo pano serão utilizados
outros tipos de revestimentos. Caso sim, verifique a espessura das outras placas utilizadas e se há
necessidade de preenchimento do emboço para que as peças fiquem no mesmo nível. Este procedimento deve ser efetuado antes do início do assentamento.

Foto 06: Análise do projeto de paginação

Foto 07: Verificação da planicidade da parede

Foto 08: Verificação da planicidade com régua
metálica e espaçadores de 2mm

Foto 09: Conferência das medidas in loco

Foto 10: Verificação do nível da parede

Foto 11: Marcação para inicio do assentamento do
painel

A Portobello não recomenda o assentamento deste produto sobre paredes pintadas, pois poderá
causar desplacamentos. Em caso de paredes com pinturas, indica-se o lixamento mecânico até a total
remoção da pintura. Apenas apicoar a parede pintada não substitui o lixamento.
A base deve estar limpa, seca, isenta de poeira, gorduras, gesso ou materiais soltos para o assentamento do produto. Utilizar escova de cerdas duras para a limpeza da base.
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06 Ferramentas para Instalação
Para obter melhores resultados, recomenda-se separar todos os equipamentos a serem utilizados
antes do início do trabalho.
- Colher de pedreiro;
- Desempenadeira dentada de 5mm;
- Espátula de plástico;
- Esponja para limpeza das peças.
- Lápis de carpinteiro;
- Linha de nylon;
- Mangueira de nível;
- Nível de bolha ou laser;
- Régua metálica;
- Trena ou metro.

07 Preparo da Argamassa Colante
Para o assentamento da Coleção Signs em paredes internas
é possível utilizar argamassa colante Superflex ou Superflex
Branca da Portokoll ou similar com as mesmas características técnicas.
Prepare um saco inteiro da argamassa colante escolhida.
Para a mistura, leia atentamente e siga as instruções que
estão na embalagem do produto. Não fracione o saco e nem
adicione água visualmente.
A mistura da argamassa deve ser realizada em um recipiente
plástico (balde), pois a utilização de caixotes de madeira
altera as propriedades da mesma.
Despeje toda a quantidade de água indicada na embalagem do produto para a mistura da argamassa
e acrescente aproximadamente a metade do pó contido na embalagem, misturando com o auxílio de
uma haste helicoidal acoplada a uma furadeira com rotação inferior a 500 rpm. Alertamos que a
utilização de furadeiras para mistura da argamassa colante com rotação superior a 500 rpm causa
maior incorporação de ar, comprometendo o poder de aderência.

ATENÇÃO: Furadeiras domésticas podem passar de 2.000rpm. Rotações acima de
500rpm irão comprometer o desempenho da argamassa colante.

Misture até formar uma pasta homogênea, em seguida acrescente o restante do pó, misturando a
argamassa até que atinja uma consistência pastosa e sem presença de grumos. Este processo leva de
3 a 5 minutos.
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Foto 12: Preparo da argamassa
colante – adição da água

Foto 13: Preparo da argamassa
colante – adição do pó

Foto 14: Mistura com haste
helicoidal, formando uma pasta
homogênea

Após a mistura inicial da argamassa colante, deixe-a descansar por um período aproximado de 10 a
15 minutos (conforme instruções da embalagem). Este período pode variar de acordo com a tipologia
da argamassa e é necessário para que ocorra a reação dos componentes químicos.
Durante o período do assentamento é importante que algumas vezes sejam realizadas re-misturas
manuais com a própria colher de pedreiro, mas nunca acrescente água após a mistura inicial.

08 Assentamento
É aconselhável aplicar este produto ao fim da obra, evitando contato com demais resíduos, como
poeira, tintas e outros materiais.
Para realização de cortes retos utilize riscador manual com vídea ou serra mármore com disco diamantado para porcelanatos. Para cortes circulares utilize serra copos acoplado em furadeira. O melhor
acabamento do corte se dá com a utilização de discos e serra copos refrigerados com água. Isto
também aumenta a vída útil destes equipamentos.
Aplique argamassa colante somente na base de assentamento. Para assentar a coleção Signs não se
faz necessário o uso da técnica de dupla colagem. Espalhe panos de no máximo 1m2 afim de não
vencer o tempo em aberto, garantindo assim a correta aderência das placas.
Passe a argamassa colante na parede com o lado liso da desempenadeira e posteriormente passe o
lado dentado. Para assentar as peças da Linha Signs é indicado o uso de desempenadeiras com
abertura de dentes de 8mm.
Posicione a peça na localização exata e pressione-a com auxílio de um martelo de borracha ou desempenadeira de borracha para que os cordões de argamassa colante sejam esmagados por completo.

Foto 15: Aplicação da argamassa colante com o lado
liso da desempenadeira
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Foto 16: Formação dos cordões com o lado denteado
da desempenadeira

Foto 17: Peça assentada cerda de 3cm longe da
posição final a arrastada ao posicionamento ideal a
fim de esmagar os cordões de argamassa colante
por completo

Foto 18: Cordões de argamassa colante
completamente esmagados

ATENÇÃO: O lado correto para o assentamento das peças é com a textura para cima.
O tardoz destas placas possui engobe de muratura (branco) e se assentado corretamente não interfere na aderência do produto.

Se durante o assentamento ficar excesso de argamassa nas juntas, esta deve ser removida imediatamente com auxílio de escova com cerdas macias ou espátula. Limpe a superfície das peças com
esponja umedecida.

Foto 19: Excesso de argamassa colante nas juntas
de assentamento:

Foto 20: Limpeza das juntas com espátula plástica

Assente as peças consecutivas seguindo as instruções descritas acima e observando o nivelamento
das placas. Caso o assentamento seja feito em apenas uma parte da parede, formando um painel,
como efetuado neste manual, é indicado fixar uma régua metálica para auxiliar no nivelamento e evitar
o escorregamento das placas.

Foto 21: Fixação da régua metálica para que as peças
não deslizem
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Em ambientes onde haverá composição entre as pastilhas da coleção Signs e revestimentos de outras
linhas, é importante verificar a espessura das peças em composição. Constatada espessura maior será
necessário o engrossamento do emboço.

09 Rejuntamento
Para rejuntamento da Coleção Signs indicamos o rejunte Topflex da Portokoll a fim de obter melhor
acabamento ou similar com as mesmas características técnicas.
O rejunte deverá ser aplicado respeitando o prazo mínimo de secagem da argamassa colante, especificado pelo fabricante, que varia de 4 a 72 horas. Se este prazo mínimo não for respeitado, o rejunte
pode manchar com a cor da argamassa colante ainda úmida.
PREPARO DA ARGAMASSA COLANTE
Materiais necessários:
- Furadeira (máximo de 500 rpm);
- Extensão elétrica;
- Haste helicoidal para misturar rejunte;
- Recipiente plástico para mistura do rejunte;
- Água limpa;
- Espátula de plástico;
- Espátula de borracha;
- Esponja para limpeza.

ATENÇÃO: A argamassa de rejuntamento não deve ser usada em áreas que serão
expostas a ácidos, bases, solventes concentrados e nem como juntas de dilatação
estrutural ou de movimentação. As juntas de assentamento devem estar completamente limpas e secas, inclusive livres de excesso de poeira. Em situações de clima
muito seco (umidade relativa abaixo de 50 %) pode-se borrifar água levemente antes
de sua aplicação.

Preparo do Rejunte Cimentício
Prepare o rejunte de acordo com as instruções contidas na embalagem do produto. Alertamos que
para um bom desempenho do revestimento, as técnicas de preparo e aplicação dos materiais devem
ser minuciosamente observadas.
Inicie a mistura em recipiente plástico. Para volumes maiores de rejunte, pode-se utilizar a furadeira de
500 RPM com a haste helicoidal na mistura da massa.
Adicione primeiramente a quantidade de água especificada na embalagem do produto. Depois
adicione metade do pó contido na embalagem, mexendo manualmente ou com a haste helicoidal. Feita
a primeira mistura, adicione o restante do pó e misture até que fique uma pasta homogênea.
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Foto 22: Adição de água

Foto 23: Adição de pó

Foto 24: Mistura da argamassa de
rejunte

Espalhe a argamassa de rejunte com o auxílio de uma desempenadeira de borracha a 45º do plano do
revestimento, fazendo movimentos contínuos na direção diagonal às juntas de assentamento. Nesse
momento, exerça pressão suficiente para forçar o material ao interior das juntas, preenchendo-as
completamente.

Foto 25: Aplicação do rejunte com espátula de borracha

ATENÇÃO: Não utilize ferramentas metálicas para aplicar o rejunte, pois elas irão
riscar permanentemente o porcelanato.

Passe novamente a desempenadeira de borracha sem argamassa, de modo a retirar o excesso de
material que ficou depositado sobre a superfície das peças.
Após a secagem inicial da argamassa de rejuntamento (cerca de 20 minutos para rejuntes cimentícios)
realize a limpeza usando uma espuma macia umedecida em água limpa. Passe a espuma leve, continuamente e em movimentos circulares, de modo a retirar apenas o filme de material opaco da superfície
do revestimento cerâmico, sem danificar o rejuntamento recém executado.
É necessário trocar a água durante este trabalho, mantendo a esponja sempre limpa.
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Foto 26: Limpeza com esponja umedecida

Foto 27: Painel rejuntado aguardando a limpeza final

ATENÇÃO: Durante o procedimento de acabamento do rejuntamento, a esponja deverá estar levemente úmida, sem excesso de água, pois poderá ocasionar manchas
e eflorescência (esbranquiçamento) no rejuntamento, comprometendo-o.

10 Limpeza e Manutenção
O produto indicado para realizar a limpeza do dia a dia de revestimentos cerâmicos é detergente
neutro.
Todos os produtos devem ser diluídos em água, usados em suas versões neutras e aplicados com
pano umedecido nesta solução. Siga as instruções de uso de cada produto de limpeza.
Após esses procedimentos passe somente água limpa e seque o piso. Caso ainda permaneça sujeira
sobre o produto, deixe a solução de detergente e água agir sobre o piso por alguns minutos e depois
esfregue com escova ou vassoura de cerdas macias.
Não utilize palhas de aço ou produtos similares.
Enxágue bem somente com água limpa e seque com pano limpo. A utilização de água morna ou
quente facilita a limpeza de seu porcelanato.
Para limpeza específica, consulte o Manual de Limpeza e Manutenção disponível em:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/119

11 Garantia
Todos os revestimentos cerâmicos Portobello são produzidos dentro de um rigoroso controle de
qualidade e atendem às normas brasileiras. Você pode ter a certeza de ter adquirido um produto de
qualidade internacional aceito por todas as comunidades mundiais.

12

Para obter o máximo da garantia do revestimento Portobello, é importante uma boa aplicação, uso e
manutenção. Qualquer dúvida sobre estas questões consulte nosso Serviço de Atendimento ao
Consumidor (SAC Portobello: 0800 648 2002), pronto e apto a esclarecer suas dúvidas.
Se você verificar algum problema com seu revestimento, não permita sua instalação e entre em contato
com os dados da nota fiscal referente ao produto o quanto antes.
Consulte o termo Geral de Garantia, disponível em:
http://especificadorvirtual.portobello.com.br/downloads/download/arquivo/34

12 Glossário
Argamassa colante ou adesiva: Material empregado para o assentamento de placas cerâmicas,
cujo ligante principal é o cimento Portland. Ela pode ser mono ou bi – componente dependendo de
como o polímero promotor de aderência é utilizado, pó ou líquido respectivamente.
Desempenadeira Denteada: Desempenadeira fabricada com chapa de aço e cabo de madeira,
dotadas de dentes regularmente espedaçados, utilizada para espalhar o material de assentamento
sobre a base e formar cordões contínuos de altura regular que facilitam a aplicação da peça cerâmica
e evitam o desperdício de material. Os dentes podem ser encontrados nos formatos quadrado e
circular (para pisos).
Dupla colagem: Técnica de assentamento de peças cerâmicas que consiste no espalhamento de
duas camadas de argamassa colante, uma no tardoz da peça, outra na superfície da base suporte do
revestimento, com o objetivo de maximizar a aderência.
Extrusão: processo mecânico de produção de componentes onde o material é forçado através de
uma matriz, adquirindo forma pré determinada para a peça
Junta de assentamento: Espaço regular entre duas placas cerâmicas adjacentes (NBR 13753:1996).
Rejuntamento: Processo de preenchimento das juntas de colocação de um revestimento cerâmico.
Tempo de pote: É o tempo em que se pode utilizar a argamassa colante depois de realizada a mistura
de água ao pó. Normalmente esse tempo é de duas horas.
Tempo em aberto: Intervalo de tempo durante o qual a argamassa colante aplicada na parede
permanece capaz de aderir à peça cerâmica a ser aplicada. Normalmente esse tempo varia de 10 a 30
minutos dependendo do tipo de argamassa colante e das condições do ambiente.
Teste do dedo: Avaliação expedita para verificar o tempo em aberto da argamassa colante. Toca-se o
dedo na argamassa para verificar se a mesma ainda é capaz de se aderir a ele (sujá-lo).
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14 Packing
Descrição

Signs

Variação

V2

Uso*

RI

Formato Nominal (cm)

15 x 22 cm

Formato Real (mm)

145 x 215 mm

Tipologia

Peças Especiais

Espessura

80 mm

Peso Líq/Peça

0,55 Kg

Peso Brt/Cx

21,50Kg

Pçs Cx

35

Pçs Pallet

1260

M² Caixa

1,155 m2

M² Pallet

41,58 m2

Cxs PAL

36

*Legenda Usos:
RI = Revestimento Paredes Internas
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15 Ambientes

Signs Mud Mix 15x22

Signs Mud Mix 15x22
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Signs Gray Mix 15x22

Signs White Mix 15x22
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Signs Black Mix 15x22
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Portobello S.A.
Fábrica | Factory | Fabrica
Rodovia BR 101 Km 163
88200-000 - Tijucas - SC - Brasil
Fone: (+55 48) 3279 2222

Outros países
Other countries | Otros países
English Phone: (+55 48) 3279 2471
Español Fone: (+55 48) 3279 2470

www.portobello.com.br

