Quartzito Clover

O Quartzito Clover possui uma paginação sugerida de 16 peças diferentes que possuem aproximadamente 9m² de
área útil (somados área de rejunte)
A área técnica (somente produto) das 16 placas somadas é de 7,71m², que somados a área de rejunte sugerido fica
em 9m².
Cada Quartzito Clover (placa) possui em média uma área de 0,48m².
Módulo de venda 1,62m² = 3 peças
Exemplo: Área solicitada =

100m²
100m² ÷ 1,62 = 61,72 (62 módulos)
62mod x 1,62 = 100,44 m² (Sempre necessário acréscimo de 15% a 20% sendo 10%
para complemento de área, uma vez que este produto não existe paginação exata por
conta do tamanho da área de rejunte varia, e de 5% a 10% para perdas e recortes)

Uso em todas as dependências residenciais e ambientes comerciais de tráfego moderado. Todas as peças são
entregues com a numeração de paginação e deverá ser instalada de acordo com o guia de paginação ou
aleatoriamente de acordo com a escolha do cliente.
Ao receber o material na obra, deve-se observar se os produtos sofreram danos durante o transporte. Certifique-se
de que os materiais que estão sendo entregues correspondem ao do pedido e se todas as caixas têm as mesmas
especificações.
O armazenamento do produto deve ser feito em local seco e arejado. Deve-se evitar o contato direto entre as caixas
e o solo e paredes, pois essas podem trazer umidade.
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Instruções Gerais de Assentamento
















Ao receber o material na obra verifique a CONDIÇÃO DAS EMBALAGENS, observe se os produtos
sofreram danos durante o transporte, certifique-se de que os materiais que estão sendo entregues
correspondem ao do pedido.
Recomendamos a compra adicional de 20% do total da área a ser revestida, para recortes e reservas
técnicas.
Antes de iniciar a aplicação, verifique se todas as caixas têm a mesma identificação.
Utilize argamassa específica para porcelanatos, conforme recomendação do fabricante de argamassa.
Os Porcelanatos Colormix devem ser assentados de acordo com a norma NBR 13.753:1996.
É fundamental o uso de profissional qualificado.
Certifique-se que ao menos 90% do tardoz da peça fique coberto por argamassa.
Evite caminhar sobre o porcelanato recém assentado.
Use juntas de assentamento de, no mínimo, 2mm.
O porcelanato deve ser rejuntado após 72 horas da aplicação do produto.
Recomendamos rejuntes próprios para porcelanato. Produtos a base de epóxi também podem ser
utilizados, mas sua aplicação requer mão de obra qualificada e experiente com esse tipo de material.
Manchas causadas pela má aplicação do rejunte epóxi podem ser irreversíveis.
Para limpeza do rejunte, siga as instruções do fabricante da argamassa.
Os porcelanatos polidos são mais suscetíveis a riscos, necessitando de cuidados especiais, ou seja,
proteção durante a etapa de assentamento, mantendo a obra sempre limpa, livre de materiais
abrasivos e a correta manutenção diária, removendo resíduos abrasivos que são arrastados para o
ambiente através dos solados dos sapatos. O uso de capachos e tapetes nas entradas auxilia na
prevenção.
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Limpeza e Manutenção dos Porcelanatos Colormix
Não utilizar produtos que possuam ácido muriático, flúor e seus derivados, tal como o ácido fluorídrico. Estes
componentes são encontrados nos produtos Semorin, Limpa Alumínio, Brilhol, Limpa Pedra, Xampu de Pedras, Limpa
Vidros e outros.
Produtos que possuem hidróxidos (potássio, sódio, etc.) em alta concentração podem causar alterações no brilho
superficial de porcelanatos polidos se expostos por mais de 10 minutos.
Não utilizar ceras ou impermeabilizantes sobre o revestimento.
Cuidado ao limpar móveis, vidros e eletrodomésticos, pois os respingos dos produtos de limpeza poderão manchar
seu porcelanato. Apoie o balde sobre um saco plástico e passe um pano úmido no piso logo que constate respingos.

Como limpar os principais tipos de mancha
TIPO DE SUJEIRA
Graxa ou óleo
Tinta
Ferrugem
Resíduos de cal e cimento
Cerveja, vinho, café e refrigerante
Borracha de pneu
Sucos de fruta
Caneta hidrocor
Lápis
Giz de cera
Outros

TIPO DE PRODUTO DE LIMPEZA
Detergente em pó ligeiramente abrasivo e detergente alcalino
Solvente orgânico ou detergente ácido
Detergente em pó ligeiramente abrasivo e detergente ácido
Detergente ácido
Solução em hipoclorito de sódio ou detergente alcalino
Detergente em pó ligeiramente abrasivo e detergente alcalino
Solução em hipoclorito de sódio e detergente alcalino
Solvente orgânico
Detergente em pó ligeiramente abrasivo
Detergente em pó ligeiramente abrasivo e detergente ácido
Detergente em pó ligeiramente abrasivo

PRODUTOS COMERCIAIS
CIF Saponáceo® e Veja Cloro Ativo
Thinner, Água Raz e Clean Max®*
CIF Saponáceo® e Clean Max®*
Clean Max®*
Água Sanitária ou Veja Cloro Ativo
CIF Saponáceo® e Clean Max®*
Água Sanitária ou Veja Cloro Ativo
Álcool, Thinner ou Acetona
CIF Saponáceo®
CIF Saponáceo® e Clean Max®*
CIF Saponáceo®

Garantia
Os Porcelanatos Colormix atendem às especificações da NBR 15463/2013, e têm garantia de 5 anos, desde que
sejam atendidas as recomendações de assentamento, uso e manutenção acima descritos.

Importante
Procure um profissional qualificado no assentamento do produto. Devoluções só serão aceitas antes de o produto
ser assentado.

Exemplo de 4 conjuntos de 16 peças (36m² aproximadamente)
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