
Informações técnicas 
 

 

MANUAL DE INSTALAÇÃO E CONSERVAÇÃO: 

 
Nossos elementos vazados são feitos de material cerâmico poroso revestido por 

esmalte vitrificado. A elaboração da peça é feita através do processo de bi-queima, a 

primeira queima para formação da peça e a segunda para fixação do esmalte. 
 

 

PROCESSO DE ASSENTAMENTO: 

 

 
1. As superfícies que irão sofrer a aplicação devem estar isentas de qualquer tipo 

de sujeira (poeira, reboco, limo, etc); 
2. Assentar com juntas a prumo, sem torções ou desníveis, uniformes, rebaixadas 

e rejuntadas; 

3. Espessura das juntas: Mínimo de 10mm, a variação de espessura das juntas vai 

depender da paginação dos mesmos no projeto arquitetônico; 
4. Na primeira fiada, ao nível do chão, deve ser aplicada uma demão de 

impermeabilizante, sob a argamassa; 

5. Para detalhamento dos encontros de panos de elementos vazados com 

elementos estruturais, seguir especificações de projeto; 
6. Recomenda-se no travamento dos painéis com altura ou largura com mais de 2 

metros, reforço das juntas com barra de aço; 

7. Para assentamento existem diversos produtos no mercado, o mais usado é 

argamassa estrutural para tijolo de vidro (não precisa dar acabamento devido a 
qualidade do produto). 

 

PRECAUÇÕES: 

 
Variações térmicas: 

 
Podem ocorrer trincas ou fissuras devido a variações térmicas diárias e sazonais. 

As movimentações térmicas de um material estão relacionadas com as suas 

propriedades físicas e com a intensidade das variações da temperatura. 

Infiltrações ou excesso de água na instalação das peças também pode provocar trincas 
e fissuras que com o aumento da temperatura externa a peça se dilata acontecendo o 

mesmo com as baixas temperaturas. 

 

Choques e Batidas: 

 
O choque de outro objeto pode provocar lascas, trincas e a quebra das peças. Nosso 

elemento vazado não possui massa interna (oco) e conforme a intensidade da batida 

pode apresentar danos. 

 
Limpeza e Manutenção: 

 

Deve ser utilizado pano úmido com água e sabão neutro para limpeza na superfície 

esmaltada das peças. 
 



IMPORTANTE 

 
Nossas peças são elaboradas de material cerâmico (Faiaça) de forma artesanal. Como 

todo material cerâmico pode apresentar trincas, gretas ou rachaduras na parte 

esmaltada das peças. 
Essas gretas não comprometem a estrutura de nossos elementos vazados. 

Para evitar gretas é necessário um perfeito rejuntamento das peças, para que essas 

não absorvam água. 

 
 Todas as peças são artesanais, apor isso podem haver diferenças em dimensões 

de até 3mm. 
 


