Resumo dos procedimentos de aplicação do Ladrilho Hidráulico
1. Construção de contra piso nivelado com menos 25mm de espessura do nível
acabado para receber o Ladrilho Hidráulico, desempenado com desempenadeira
de madeira para garantir aspereza e aderência.
2. Avaliação do contra piso acabado quanto:




Prazo mínimo de 15 dias de cura para evitar trincas.
Existência de resíduo de obra aderido assim como partículas soltas. Passar
escova de aço para garantir aspereza, remoção de partículas e sujeiras.
Permeabilidade da unidade pelo contra piso, que pode ocasionar manchas de
umidade e colônias de fungos de baixo para cima.

3. Limpar o contra piso com vassoura.
4. Montar o piso no chão com pedreiro para definir paginações, cortes e juntas de
1 a 3mm.
5. Molhar o contra piso com a brocha onde será aplicado o Ladrilho Hidráulico.
6. Aplicar com desempenadeira de dentes grandes argamassa colante bem
molhada em uma área aproximada de ½ m2, molhar as peças em um balde,
aplicar argamassa no piso e assenta-lo.
7. Com uma esponja úmida limpa limpar as peças para evitar manchas e mão de
obra de limpeza corretiva.
8. Após aproximadamente 8 horas, remover pequenas sujeiras com scoth brite do
kit ou lixa (320), sabão e água.
9. Limpar com pano úmido e limpo o piso.
10.
Após seco, aplicar resina meio a meio com solvente do kit, em mãos
sucessivas até cobertura total.
11.
Após secagem lavar com sabão, scoht brite do kit ou lixa (320) e água,
para remover insetos, sujeiras e partículas aderidas ao longo da aplicação.
12.
Aplicar no mínimo 2 camadas de cera multiuso do kit diluída em 10 partes
de água para liberação para uso.
Observação: Maiores informações vide Manual de Instalação do Ladrilho
Hidráulico.
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