INSTRUÇÕES TÉCNICAS
ASSENTAMENTO DE REVESTIMENTOS DE PAREDE
Os pisos e revestimentos KOFORMA são fabricados artesanalmente, por isso podem apresentar pequenas
diferenças de dimensões e cor entre si. Os revestimentos KOFORMA são fabricados de concreto arquitetônico
que tem vantagens como, alta resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.

RECEBIMENTO
• Certifique-se que o material entregue é o que Voce pediu e que a quantidade confere (compre pelo menos
5% a mais do que o tamanho da superfície a ser revestida).
• Se verificar alguma irregularidade, entre em contato conosco pelo telefone:
(11) 4038 8161 ou email: contato@koforma.com.br
• Revestimento assentado é revestimento aceito. Não temos como trocar revestimentos assentados.

ARMAZENAMENTO
• Antes da aplicação o revestimentos cimentício é sensível a manchas portanto requer cuidados no transporte
e manuseio.

• No caso de ele ser enviado sem embalagem, o descarregamento do produto deve ser feito com as mãos
limpas ou usar luvas para evitar que as peças fiquem manchadas.
• O material deve ser armazenado em área limpa, coberta, e sem umidade.
• Importante armazenar as peças em pé a fim de mantê-las em perfeito estado e evitar que se quebrem.
• É muito importante que haja alguém que seja responsável pelo armazenamento das peças e para evitar
danos irreparáveis ao produto.
No caso dos produtos serem entregues acondicionados em caixas, é importante respeitar a direção impressa
na caixa ao empilhá-los.Não se deve pisar sobre as caixas derevestimentos cimentícios.

PREPARAÇÃO DO LOCAL DE APLICAÇÃO
• Antes de assentar o produto verifique se o contra-piso está nivelado, limpo, sem partículas soltas, sem
fissuras e com resistência mecânica para suportar esforços do revestimento.
• Caso hajam sinais de umidade ou eflorescência na superfície, faça a impermeabilização do substrato antes de
assentar os revestimentos.
• Mantenha o local onde o revestimento será aplicado sempre limpo.
• Utilize mão de obra experiente para obter o melhor resultado do seu revestimento KOFORMA.

ASSENTAMENTO
• Os revestimentos cimentícios devem ser instalados preferencialmente na última etapa da obra para que eles
não sejam danificados por outras etapas da construção.
• Os revestimentos deverão ser assentados sobre o emboço devidamente impermeabilizado, com no mínimo
de 14 dias de cura e deverão estar livres de qualquer sujeira, poeira ou partículas soltas.
• Para o assentamento dos revestimentos utilize argamassas colantes flexíveis ACIII. De acordo com o peso do
revestimento, a quantidade de massa deve ser suficiente para segurá-la.
As cores claras devem ser assentadas com argamassa de cor branca.
• Iniciar o assentamento de baixo para cima.
•Antes de aplicar a argamassa no tardoz (verso) da peça, limpar a superfície com escova de cerdas macias e
umedecidas;
• A argamassa deve ser aplicada na peça e no substrato em sentidos opostos e perpendiculares (dupla
colagem. É importante garantir que não fiquem espaços sem argamassa sob as peças. Após assentadas
pressionar as peças com os dedos com movimentos vibratórios e bater levemente com o martelo de borracha
branco até chegarem à posição final.

• Devido ao processo de fabricação, a face interior do revestimento apresenta certa irregularidade que pode
ser compensada com a argamassa, assegurando assim o seu correto nivelamento.
• Para um efeito ideal, a instalação deve ser feita abrindo-se 3 caixas e aplicando uma peça de cada caixa,
intercalando os possíveis desvios de tons decorrentes da produção.
• Caso a aplicação seja feita sobre substrato ensolarado, molhe a face interior do revestimento antes de
colocar a argamassa sobre ela para retardar a cura e garantir a boa aderência.
• Verifique se a fiada está em prumo tanto na vertical como na horizontal. Faça as devidas correções caso
necessário.
• Após aplicar 2,0m de altura do revestimento, aguarde 3-4 horas antes de continuar.
•Em revestimentos com alturas superiores a 6 m consultar com o fabricante se houver necessidade da
utilização de chumbadores.
• O corte das peças deve ser feito com esmerilhadeira usando disco diamantado.
• A paginação deve ser feita de acordo com especificação do arquiteto ou ao gosto do proprietário.
Em caso de dúvida, procure o seu representante ou revendedor que poderá ajuda-lo.

REJUNTAMENTO
• O rejuntamento não se aplica à linha de revestimentos de parede KOFORMA, que deverá ser assentada com
junta seca.
É importante que não deixem respingar argamassa no revestimento durante o assentamento, pois é dificil
remover essas manchas da superfície.
Se apesar disso queiram rejuntar os revestimento eles podem ser assentados com espaçadores e rejuntados.
Nesse caso recomendamos a aplicação do rejunte com frasco aplicador específico e uso de fitacrepe de baixa
aderência para evitar manchas no revestimento. As fitas devem ser removidas em no máximo 30 minutos.

LIMPEZA
• Depois de assentado manter o revestimento protegido até a conclusão final da obra.
• A limpeza pós-obra deverá ser executada no mínimo 48 horas após o assentamento.

• Limpe com jato de água em “leque”. Caso necessário, utilize detergente neutro ou alcalino e pano macio ou
escova de cerdas macias. Enxague. Nunca deixe resíduos de detergente sobre o revestimento!
• Não utilize ácidos, produtos de limpeza com cloro. nem multi-usos (tipo Veja), que podem manchar o
revestimento.

LIMPEZA DE MANUTENÇÃO
• Em áreas externas utilize lavadora de alta pressão (jato leque) e detergente alcalino.
• Em áreas internas utilize aspirador de pó com escova. Se necessário, lave com detergente neutro ou alcalino.
• Aplique o produto diluído
• Esfregue cuidadosamente utilizando um pano ou esfregão com cerdas suaves.
• Lave com água em abundância (nunca deixe o detergente secar sobre a peça).

PROTEÇÃO
• Em áreas internas os revestimentos de parede não requerem impermeabilização, a não ser que sejam
instalados em cozinhas ou banheiros, ou a critério do arquiteto.
• No caso dos revestimentos brancos, recomendamos a impermeabilização superficial.
• Antes da aplicação de qualquer proteção, o revestimento deve estar totalmente limpo, seco e livre de
umidade.
- Áreas externas: o tempo necessário para o revestimento ficar totalmente seco dependerá das condições
meteorológicas, com um mínimo de 24 horas após assentamento ou rejuntamento.
- Áreas internas: aguardar no mínimo 48 horas após instalação para proceder com a impermeabilização.
IMPERMEABILIZANTES RECOMENDADOS
AQUELLA (Vedacit)
Hidrofugante a base de silicone. Não altera a aparência do revestimento.
Aplicação conforme indicação do fabricante.
AQUELLA Stone (Vedacit)
Óleo- e Hidrofugante à base de solventes. Não altera a aparência do revestimento.
- Não forma película mas veda os poros do revestimento.
- Aplique o produto com brocha ou pistola de pintura (mínimo 72 horas após o assentamento).
- Uma camada é suficiente.

- Rendimento: 6 m2/galão

INFORMAÇÕES IMPORTANTES
• Caso Voce verifique qualquer irregularidade no seu pedido, registre a ocorrência no conhecimento de
entrega.
• Comunique imediatamente a revenda responsável.
• Jamais instale o produto que apresente qualquer defeito visível, pois o assentamento do produto significa sua
aceitação.
• Guarde sempre sua nota fiscal para caso de futura assistência técnica.
• Importante frisar que o fenômeno de eflorescência não é considerado um defeito dos revestimentos
cimentíciosa, pois não altera as características estruturais do produto.

CONTATO

