terra antiga

A EXCELÊNCIA DO RÚSTICO

TERRA ANTIGA
Três décadas a recriar tijoleira natural num respeito absoluto pela transformação da essência dos seus produtos –
a argila. A Soladrilho baseia a sua dinâmica de desenvolvimento no equilíbrio entre a tradição e a modernidade.
Neste espírito a Soladrilho é detentora de uma plataforma tecnológica impar, que lhe permite uma produção diária
de 8,500 m2 de pavimentos e revestimentos cerâmicos extrudidos, com uma qualidade reconhecida internacionalmente.
Desde o século II A.C. que os Romanos marcaram presença no território que hoje é Portugal. A maneira de trabalhar
o barro, entre muitas outras influências, é uma das suas maiores heranças. Povoações Romanas como Scallabis,
Egitania, Myrtilis e Ebora dão nome aos diferentes produtos desta colecção. Disponíveis nos formatos 33x33 cm,
33x16,5 cm e 16,5x16,5 cm.

PAVIMENTO

Série 11 - Scallabis

Série 16 - Ebora

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.
No caso da gama Terra Antiga, deve-se aplicar a tijoleira com a textura no mesmo sentido. 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.
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.

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.
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