SEIXOS
De origem natural, os seixos Colormix não possuem qualquer tipo de lapidação. Dessa forma, variações de tamanho,
formato e tonalidade são esperadas.
Os seixos são agrupados em placas com bordas em formatos curvos, afim de proporcionar maior naturalidade após a
instalação.
As cores dos produtos expostos nos expositores das lojas, site, cartelas, displays, catálogos e amostras são referenciais.

INDICAÇÕES
Os seixos podem ser utilizados em paredes e pisos de ambientes internos e externos e em áreas submersas.
O cálculo quantitativo deve prever de 5 a 10% de acréscimo para recortes e reserva preventiva, uma vez que a variação
de tonalidade dos seixos é característica do produto.
Ao receber o material na obra, observe 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.
Guarde os seixos em locais secos, protegidos do sol, da chuva e de umidade, sempre na posição horizontal.
Verifique se a superfície onde os seixos serão aplicados está totalmente limpa, curada, sem trincas ou fissuras e sem
fatores que diminuam a aderência e prejudiquem sua estética, como por exemplo, óleos, graças, pó, e etc.
ATENÇÃO: Reclamações sobre defeitos aparentes como diferença de bitola, só serão aceitas quando realizadas antes da
aplicação. Lembre-se: “produto assentado é considerado produto aceito”.
O assentamento de seixos requer mão de obra especializada, utilizes profissionais conhecidos como “pastilheiros” e
“azulejistas” com pratica no assentamento desse produto.
Cuidado com terra, poeira, ou qualquer tipo de sujeira no local do assentamento.
O aspecto e beleza originais são garantidos se houver limpeza no mínimo semanal com água e detergente neutro ou à
base de cloro.
APLICAÇÃO, IMPERMEABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO
Sempre utilize argamassa colante de boa qualidade. Nunca utilize cimento para assentar.
O uso de rejunte em paredes de ambientes secos é opcional. Em áreas sujeitas a umidade ou piso, o uso de rejunte é
necessário.
Sugerimos que a cor do rejunte seja próxima a da tonalidade do mosaico aplicado.
Após o rejuntamento, recomendamos uma imediata limpeza para retirar o excesso de rejunte entre os seixos.
A limpeza dos seixos deverá ser feita com panos limpos e úmidos. Caso preciso, usar detergente neutro.
Em hipótese nenhuma utilizar ácidos, pastas abrasivas, saponáceo, esponjas ou palhas de aço, etc.

GUIA DE INSTALAÇÃO
Deixe a argamassa repousar de 5 à 10 minutos antes do inicio do assentamento.
Inicie a colocação sempre pela parte mais visível do ambiente.
Antes da aplicação veja a melhor estratégia de colocação, determinando a disposição dos seixos.
Aplique os seixos, sempre com a parte telada voltada para a parede.
Os seixos são pedras naturais, montados artesanalmente e pequenas variações de tamanhos entre as placas são inerentes
ao produto, por isto nunca deixe o espaço exato do mosaico pré reservado.
Para uma boa fixação o rejuntamento deve ser feito após 72h do assentamento, quando utilizado.
Para o rejuntamento utilize uma espátula de borracha.
Antes do rejuntamento limpe os seixos com panos limpos e úmidos, caso preciso, usar detergente neutro. A limpeza do
rejuntamento deverá ocorrer antes do rejunte endurecer. Utilize uma esponja úmida para a retirada do excesso do
rejunte, depois passe o pano limpo e seco.
Para uma melhor conservação dos seixos Colormix, sugerimos que após a aplicação seja utilizado um produto para
impermeabilização.
Vale ressaltar que existem impermeabilizantes próprios para mármore que podem ou não realçar a cor.
Sugerimos a renovação da aplicação de tempos em tempos de acordo com o impermeabilizante utilizado.
As instruções acima não substituem mão de obra qualificada

