A ESCOLHA NATURAL

PAVIMENTO BRANCO

REVESTIMENTO BRANCO

A sua cor gera um diálogo perfeito entre diferentes
materiais, criando uma atmosfera com um requinte
informal.

A forma como reflecte a luz, evidencia as suas
excelentes propriedades de isolamento térmico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Derivado ao processo produtivo, poderão existir pequenas diferenças de tonalidade, dimensão e rugosidade entre tijoleiras de lotes
diferentes e entre tijoleiras e respectivos acessórios. Antes do assentamento deve certificar-se que a tijoleira corresponde à qualidade
de escolha, ao lote e à referência escolhida.
Aplique as tijoleiras de forma alternada e diferentes caixas (com o mesmo lote) por forma a obter uma bonita destonificação da superfície aplicada. As tijoleiras devem ser aplicadas com as garras e as marcas “»»” no mesmo sentido, pois assim fenómenos como o
descalibre e a destonificação não são potenciados. As tijoleiras devem ser aplicadas com cimento cola. Devendo ter em consideração
a especificidade de cada aplicação. Os cortes devem ser efectuados com uma máquina de corte eléctrica (máquina de corte com água),
para que se obtenha um acabamento regular.
As juntas entre peças deverão ter uma largura mínima de 7 mm e não recomendamos a utilização de cruzetas. No caso particular da Forra
Italiana/Alheta a aplicação é feita sem juntas. Na aplicação da tijoleira deve-se sempre respeitar uma junta perimetral (+/- 10 mm), para
que as tensões criadas na estrutura dos edifícios sejam absorvidas pelas mesmas, não sendo transmitidas ao pavimento aplicado e não
provocando assim os levantamentos que por vezes acontecem.
A correcta betumação das juntas é fundamental para um bom acabamento, não aconselhamos a utilização de betumes de cor preta,
antracite ou grafite. No caso particular da Forra Italiana/Alheta, recomendamos a não betumação das juntas.

COLAR, TRATAR E MANTER

Esquema de Tratamento para Tijoleira ao natural (antes das juntas betumadas)

FILA ES82
DETERDEK

Rendimento DETERDEK 1lt. +-20m2

FILALONGLIFE
Atenção: Nunca aplicar
FILALONGLIFE em exteriores

(Sistema de tratamento para tijoleira óleo repelente de fábrica)

FILAFOB
FILAFOB

FILALONGLIFE

DETERDEK
Produto recomendado para a limpeza de Tijoleiras ao Natural ou Tijoleiras Óleo Repelentes quando se
pretende um acabamento mate.
SOLCIM PLUS
Produto de limpeza recomendado para Tijoleiras Óleo Repelentes quando se pretende um acabamento
brilhante com aplicação de FILALONGLIFE. Quando as juntas já se encontram betumadas, o tratamento
deve ser feito na seguinte ordem: 2.ª Fase – 1.ª Fase – 3.ª Fase.

SOLADRILHO SOCIEDADE CERÂMICA DE LADRILHOS, S. A.
Estrada da Barroca – Apartado 54
2334 – 909 Entroncamento Portugal
Tel. +351 249 720 090 Fax +351 249 719 847
e-mail: comercial@soladrilho.pt

