
Manual   de   assentamento   de   tijolos   e   revestimentos   artesanais   
Matone   Tijolos   

Material   a   ser   utilizado   para   o   assentamento   dos   tijolos   e   
Revestimentos.   

Produto.   
Aplicações:   Paredes,   revestimento   interno   e   externo.   
Os   tijolos   são   produtos   produzidos   e   cortados   artesanalmente,   por   isso   podem   ocorrer   
pequenas   variações   de   tamanho   e   esquadro,   além   de   algumas   diferenças   na   
tonalidade,   conforme   o   local   de   onde   a   matéria   prima   foi   
extraída.   Estas   diferenças   dão   um   aspecto   natural,   que   
valoriza   o   acabamento   final.   Também   podem   apresentar   
certa   umidade,   que   implicará   em   alteração   da   tonalidade   
temporária.   Assim   que   os   tijolos   perderem   a   umidade   
contida   voltarão   à   tonalidade   original.   Os   tijolos   oferecem   
alta   durabilidade,   desde   que   seu   assentamento   seja   feito   
de   forma   adequada.   

  
•   Argamassa   classificação   AC   III   
(Argamassa   colante   flexível.   Alta   adesividade   e   flexibilidade).   
Ideal   para   fachadas,   áreas   internas   e   externas.   
•   Argamassa   especial   para   DRYWALL   
Quartzobraz   -   Cola   500   
Votorantim   -   Votomassa   Cola   Tudo   
Indicada   para   assentamento   em   paredes   de   gesso.   Colante   flexível   de   alta   aderência.   

  
Seguem   algumas   opções   de   marcas   do   mercado:   
•   Quartzobrás   -   Pastifividro   -   Cor   a   definir   
•   Argamont   -   Plastimont   -   Cor   a   definir   

  
Em   caso   de   dúvidas,   sobre   a   aderência   em   certas   superfícies   como   
impermeabilizações   ou   superfícies   com   diferença   térmica   considerável,   entrar   em   
contato   
com   o   fabricante   da   argamassa,   que   é   o   responsável   pela   aderência   da   mesma.   Além   
destas,   o   mercado   oferece   outros   fabricantes,   que   podem   ser   
consultados   diretamente   pelo   cliente.   
Outra   opção   é   usar   argamassa   colante   branca   classificação   ACIII   e   adicionar   Pó   
pigmentador   (tipo   Xadrez),    para   tingir   a   argamassa   deixando   na   coloração   desejada.   
•   Votorantim   -   Votomassa   Cola   Tudo   –   ACIII-E   
•   Portokoll   –   Argamassa   -   ACIII   
•   Bautech   -   Argamassa   –   ACIII   
•   Bellinzoni   –   Bellimax   ACIII   Super   aditivada   



  
A   Matone   Tijolos   esclarece   que   o   fenômeno   da   eflorescência   não   é   considerado   um   
defeito   porque   não   é   causado   pelo   revestimento   e   esse   fenômeno   não   altera   
as   características   estruturais   do   revestimento.     

  
A    Matone   Tijolos    não   se   responsabiliza   por   eventuais   problemas   com   a   argamassa,   
que   são   de   responsabilidade   do   respectivo   fabricante.   

Características   próprias   dos   produtos   
Devido   ao   processo   de   fabricação,   os   tijolos   podem   armazenar   pó   em   seus   poros   e   
este   pó   pode   se   desprender   logo   
após   o   assentamento.   Está   característica   não   oferece   riscos   
ao   revestimento   e   tende   a   estabilizar   em   algumas   semanas,   
assim   que   todo   pó   for   eliminado   

  

È   imprescindível   que   se   faça   a   impermeabilização   pós-assentamento   e   indicamos   
(opcionalmente)   o   mesmo   produto    (aquella   –   Vedacit   ou   Koromix   da   Montana)     

Importante:    A   impermeabilização   das   peças   antes   do   assentamento   tem   grande   custo   
benefício,   pois   facilitará   na   limpeza   pós-assentamento,   porém   deve   se   tomar   o   
cuidado   para   impermeabilizar   somente   a   área   que   ficará   aparente,   do   contrário   a   
argamassa   não   adere   nas   áreas   alcançadas   pelo   produto.   .   O   ideal   é   que   seja   material   
impermeabilizante   a   base   da   água.   

Não   é   indicado   lixar   os   tijolos   e   revestimentos,   sob   pena   de   comprometer   a   
superfície   e   aspecto   tradicional,   uma   limpeza   com   escova   ou   vassoura   de   cerdas   
curtas   é   o   suficiente.   


