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Revestir pisos e paredes é uma prática muito antiga, sendo certo de que a evolução nessa área 
também tem sido uma constante, e prova disso é o Composto Mono k agora utilizado. Para garantir a 
durabilidade dos pavimentos/revestimentos, é necessário seguir procedimentos correctos aquando 
do seu assentamento. Alguns pontos importantes foram criteriosamente seleccionados, para que, o 
trabalho continue a dignificar o produto em si, bem como o profissionalismo dos técnicos envolvidos, 
tendo como objectivo final a satisfação do cliente. 
 
1 – Equipamentos e Ferramentas 
 
É muito importante que o técnico envolvido no assentamento, antes de iniciar o trabalho em causa, 
se certifique de que possui todas as condições, ferramentas e equipamentos adequados para uma 
boa colocação do referido composto. 
 
2 - Cuidados a Ter 
 
Todas as superfícies de assentamento devem ser planas, resistentes e totalmente curadas; isentas de 
qualquer tipo de produtos ou resíduos tais como: pó, gorduras, bolores ou outras substâncias que 
possam prejudicar a aderência dos adesivos. No caso do suporte apresentar eflorescências, este 
deverá ser limpo por processo mecânico recorrendo a uma solução com bases ácidas adequadas. 
Deve-se escovar as superfícies em causa com vassouras de piaçaba ou escova de aço, de forma a 
remover todas as partículas soltas. No caso de pisos térreos levar em conta o cuidado necessário 
para uma boa preparação do suporte em causa. 
 
3 – Temperatura do Suporte 
 
A temperatura do ambiente e do suporte deve situar-se entre os 8ª C e os 25º C, durante o 
assentamento. 
Nota Importante: Ter atenção às prescrições técnicas do fabricante do adesivo (cimento cola) 
utilizado. 
 
4 – A Aplicação  
 

a) Em Pavimento 
 
As colas devem ser do tipo flexível e utilizadas sempre seguindo as 
indicações do fabricante, como por exemplo: não deixar ultrapassar a acção 
da cola; é importante que a mistura da massa (cimento-cola) se faça com um 
misturador eléctrico. 
As peças devem ser pressionadas com movimentos vibratórios e batidas 
levemente com um maço de borracha, sem, no entanto danificar a sua 
superfície, até que o seu assentamento fique perfeito. 
 
Deve-se deixar uma junta mínima de 3mm que deve ser de 8 a 10 mm quando junto de paredes e 
pilares, de modo a evitar os efeitos das dilatações contracções dos mesmos. 
 
Para peças com uma área superior a 900 cm2, deverá efectuar-se uma colagem dupla, isto é aplicar-
se cimento cola no suporte e no tardoz das peças no momento da sua aplicação. Por outro lado, 
sempre que as peças forem aplicadas em zonas de tráfego intenso, independentemente da sua área, 
a colagem também deverá ser dupla. 
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b) Em Fachada 
 

A aplicação do Mono K em fachadas, respeitando as recomendações 
normativas, exige o uso de um adesivo de aderência melhorada, 
aconselhando-se uma cola técnica flexível, segundo as indicações do 
fabricante. Trata-se de uma cola com cimento e resina, a qual faz uma 
colagem química da peça ao suporte, aconselhando-se uma colagem dupla, 
aplicando no tardoz da peça e no suporte. 
 
Recomenda-se o gateamento das placas, uma técnica de fixação mista, com recurso à colagem dupla 
e à fixação mecânica em simultâneo. Este procedimento é recomendado por questões de segurança 
e garantia técnica do revestimento. São utilizados normalmente dois gatos por pedra, colocados na 
junta horizontal, por chumbamento ou aparafusamento. 
 
5 – As Juntas e o Rejunte 
 
Depois de devidamente assente o pavimento/revestimento, tem que ter 
obrigatoriamente a junta fechada com um selante flexível evitando a 
entrada de água por esta, o que daria origem à deterioração do adesivo 
(cimento cola) e, consequentemente à descolagem das peças. 
 
Para aplicação do rejunte, o material deve ter pelo menos 24 horas de 
secagem (após o assentamento). 
 
Em seguida deve ser bem limpo de todas as impurezas. Ter sempre em atenção que a temperatura 
do ambiente e do suporte deve situar-se entre os 8º C e os 25º C. O rejunte dá um aspecto estético 
diferente à calçada pelo seu possível contraste de tonalidade, evitando também a entrada de água 
pela junta. 
 
Nota: Ao utilizar uma massa de rejunte deve seguir as indicações do fabricante. 
 
6 – Limpeza e Tratamento de Superfícies 
 
Esta é a operação final que tem como finalidade eliminar resíduos de adesivo (cimento cola) ou 
outros materiais usados no processo de assentamento. A limpeza com ácidos é contra-indicada pois, 
pode prejudicar a superfície das peças bem como o rejunte; no caso de ser necessário uma limpeza 
mais profunda deve-se usar uma solução de base ácida neutralizada, e lavar com água em 
abundância.  
 
Depois do pavimento/revestimento estar totalmente limpo e seco deve-se aplicar um tratamento de 
superfície (impermeabilizante multifunções). Recomenda-se o cuidado de remover imediatamente 
qualquer agente manchante (gordura, cigarro, café, vinho etc.) que caía sobre o material, pois desta 
forma evita-se o surgimento de manchas de difícil remoção. 
 
Nota: Existindo dúvida deverá contactar o departamento técnico. 
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Considerações 
 

 A base. O projectista deve calcular a base de assentamento, em função do trânsito que irá 
suportar, seja como pavimentos pedonais ou para veículos. 

 

 Inclinação. Com o objectivo de garantir uma correcta evacuação de águas pluviais, será 
necessário prever uma inclinação mínima adequada (1 cm por metro). 

 

 Corte. Os cortes devem realizar-se com máquina de corte de água com disco de diamante. 
 

 Advertências: 
o Eflorescências - tratam-se de fenómenos naturais, que não alteram as características 

técnicas do produto. 
o Não é permitido espalhar sal nos pavimentos externos e em pátios para desfazer 

neve ou gelo porque o sal é corrosivo e danifica a estrutura do material. 
o Não se aceitam possíveis reclamações de material já aplicado. 

 

CIMENTOS COLA 

Referência 
Classificação 

segundo EN 12004 
Marca 

Topcola Flex record impermeável (Bi-componente) C2 
Topeca 

Topcola Flexível (Ligantes mistos) C2 

Weber.col Record (Bi-componente) C2 S1 
Weber 

Weber.col Flex (Ligantes mistos) C2 TE 

Diera Composto A+B (Bi-componente) C2 T 
Diera 

Diera Flexíve (Ligantes mistos) C2 TE 

Maxit Epoxi (Bi-componente) Sem marcação CE 
Maxit 

Maxit Flex + Fix (Ligantes mistos) C2 FT 

Keraflex Maxi (Ligantes mistos) C2 TE S1 
Mapei 

Elastorapid (Bi-componente) C2 FTE S2 

   EN 12004: Classificação     

C1: Cimento cola normal 

 
  

C2: Cimento cola melhorado 

 
  

T: Cimento cola de deslizamento reduzido 

 
  

E: Cimento cola com tempo aberto alargado 

 
  

F: Cimento cola de presa rápida 

 
  

S1: Cimento cola com deformabilidade transversal ≥ 2,5 mm   

S2: Cimento cola com deformabilidade transversal ≥ 5 mm   
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ARGAMASSAS DE BETUMAÇÃO DE JUNTAS 

Marca Referência Características 

Topeca Junta em Cor Plus 

A argamassa de betumação deve ser hidrófuga, 
elástica e impermeável, aderente ao material e 
ter ainda aditivos que evitem as carbonatações. 

Weber Weber – Color Flex 

Diera Diera Color Flexivel 

Maxit Maxit Juntas Flexiveis 

Mapei Flexcolor 

 
 

 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE 

 

 Os sistemas Termoventilados, como, Fachadas Ventiladas e Placas Isotérmicas, poderão ser 
consultados no website e junto do departamento técnico. 

 

 As informações constantes desta ficha de assentamento foram fornecidas de boa fé e baseadas na 
experiência e conhecimentos actuais, não pressupondo portanto, uma garantia jurídica da má 
aplicação.  

 

 Os utilizadores deverão sempre consultar as versões mais actuais, pois estas podem ser alteradas 
sem aviso prévio. 

 

                       
 


