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1. PRODUTO: COMPOSIÇÃO E UTILIDADE
·
Os revestimentos BELLOCOR são produzidos artesanalmente de cimento junto com impermeabilizantes e aditivos
industriais, podem apresentar naturais variações de tons e textura. Para uma melhor distribuição das tonalidades assente
alternadamente peças de caixas diferentes.
·
Este produto é destinado ao revestimento de paredes, possuindo uma longa resistência e durabilidade, desde que
instalados corretamente.
2. RECEBIMENTO
·
Para ficar responsável pelo recebimento e conferência do material, determine na compra uma pessoa de sua confiança.
·
O responsável pelo recebimento deverá conferir o produto e checar se está em conformidade com o pedido. Nunca instale
o produto caso encontre algum defeito visível e solicite a devolução imediata.
3. ARMAZENAMENTO
·
Os responsáveis pelo descarregamento e pelo armazenamento do produto deverão estar com as mãos limpas ou usar
luvas para conservar as peças, pois elas são sensíveis à manchas antes da aplicação da proteção.
·
O produto deve ser armazenado em local coberto e seco, protegido da chuva ou umidade, o chão deverá ser forrado com
plástico, e as peças deverão estar armazenadas encima dos paletes até o dia da aplicação.
Mantenha o produto armazenado na vertical separado por isopor, a fim de mantê-los sem danos e cubra com plástico.
Atenção: Recomendamos que produto não fique armazenado por um longo período, pois poderão formar manchas. Este processo é
natural do concreto, não sendo considerado um defeito do produto.
4. PAGINAÇÃO
·
Antes do assentamento do produto, fique atento a paginação, isto é, algumas peças ao serem rotacionadas formarão
diferentes desenhos e efeitos.
·
Caso preferir, solicite com nossos arquitetos um esquema com as diferentes formas de paginação de seu produto e siga-o
corretamente.
5. ASSENTAMENTO
·
Execute a limpeza da parede ou local que será instalado o revestimento, removendo todos os tipos de resíduos. A parede
deverá estar curada, firme, estabilizada e isenta de resíduos que possam comprometer a aderência da argamassa.
·
Nossos produtos são a base de cimento apresentam naturais variações de tons e texturas. Para uma melhor distribuição
das tonalidades instale alternadamente peças de caixas diferentes.
·
Elimine qualquer resto de sujeira, poeira ou nata de cimento na face de assentamento da peça.
·
Utilize argamassa AC-3, e siga as instruções do fabricante.
·
A face interior do revestimento poderá apresentar alguma irregularidade, o que deverá ser compensado com a argamassa,

assegurando assim o seu perfeito nivelamento.
·
Umedeça a parede.
·
Para a aplicação da argamassa já preparada, deverá ser utilizada uma desempenadeira dentada de 10 mm. Aplique a
argamassa com o lado liso da desempenadeira e logo após, forme cordões na superfície com o lado dentado.
·
No verso das peças, em sentido contrário, repita a operação formando cordões
cruzados para que se consiga a
compensação no esmagamento dos cordões.
·
Verifique a cada 6ª peça instalada retirando-a para análise dos cordões se estão totalmente esmagados, caso não estejam,
retire as 05 placas anteriores e inicie o assentamento novamente.
6. REJUNTAMENTO
·
Após o assentamento das peças deverá ser aplicado o rejunte podendo variar de 2 a 5 mm, dependendo do modelo da
peça.
·
Após a cura da argamassa molhe as juntas para aplicar o rejunte.
·
Recomendamos aplicar fita crepe para proteger as peças e aplique o rejunte com bisnaga para ter maior precisão, evitando
manchas.
·
Após a aplicação do rejunte retire a fita.
·
Após 04 horas de aplicação do rejunte borrife água para manter a umidade das juntas.
7. LIMPEZA
·
·
·
·

Para a limpeza use detergente alcalino.
Não utilize ácidos, incluindo produtos de limpeza de base ácida.
Os revestimentos poderão ser limpados após 72 horas de sua aplicação.
Utilizar escovas ou esfregão com cerdas de nylon e lave com água em abundância, retirando todo o detergente.

8. PROTEÇÃO
·
É imprescindível a utilização de produtos que protejam o revestimento e facilitem a limpeza de manutenção, lembrando que
antes da aplicação de qualquer proteção, o revestimento deve estar totalmente seco e livre de umidade.

