Linha Mirror

Tijolo 30x05
Prata

Tijolo 7,5x15
Mirror Silver

Tijolo 7,5x15
Mirror Fumê

Buxton Prata
20x20

Hexagono Prata
26,6x23

Tijolo 30X10
Prata

Tijolo 7,5x15
Mirror Bronze

Losango Prata
23x13,3

Chanfrado Prata (A)
26x6,60

Chanfrado Prata (B)
26x6,60

Imagem referencial, podendo haver variações.

Instalação
A instalação deve seguir as recomendações da norma ABNT NBR 15198:2005 Espelhos de prata – Beneficiamento e
instalação.
Antes da instalação dos produtos da linha Mirror, é importante verificar as medidas das peças e do espaço em que
serão instalados visando uma melhor paginação, além de conferir se a superfície que o receberá está limpa, seca e
livre de umidade. Em paredes pintadas deve-se verificar se a massa está bem aderida a parede para que não haja
descolamento do produto. Caso a superfície onde for prevista a instalação estiver propensa à umidade ou calor
excessivo vindos do outro lado do ambiente, é necessário fazer um isolamento para evitar que esses fatores atinjam
o revestimento.
Durante a instalação é importante evitar exercer pressão de uma peça contra outra no intuito de obter ou melhorar
o alinhamento entre as peças pois dependendo da pressão, pode ocorrer pequenas fissuras nas bordas, tais fissuras
podem danificar a proteção que impede a oxidação do metal, resultando em manchas de oxidação irreversíveis.
Caso seja necessário o corte das peças, recomenda-se a utilização de cortadores específicos para vidro/espelho que
possuam ponta de carbureto. A área do corte deve receber aplicação de um protetor de borda para espelho, evitando
assim que a umidade penetre na camada de prata, que pode acarretar a oxidação do produto.
Caso alguma peça apresente oxidação deve-se substituí-la. Entretanto, é comum que as peças ao redor sejam
danificadas no processo de substituição. Assim, a troca deve prever também a substituição das peças em torno.
Os adesivos (substâncias para fixação) devem ser elastoméricos neutros, como silicones de cura neutra de base alcoxi
sem solventes tóxicos ou fita dupla face isentas de solventes. Não indicamos uso de colas como solventes orgânicos
(como “colas de sapateiro” e “colas para tapete”) para a fixação.
Adesivos devem ser aplicados na superfície em que será feita a colagem em filetes na vertical – NUNCA NA
HORIZONTAL – para permitir a circulação de ar e evitar o acúmulo de umidade no verso no espelho. Não se deve
aplicar o adesivo em forma de círculos, o que gera acúmulo de umidade e causa a oxidação do espelho.
Na fixação, é fundamental que haja espaço de 3 mm entre o costado do espelho e o substrato, para permitir a
circulação de ar e o escoamento da umidade.
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Poderá ocorrer diferença de até +1mm/-1mm em relação à medida nominal. A diferença de comprimento é notada
quando usada a paginação alinhada (imagem 1), mas não será percebido quando colocado com junta amarrada
(imagem 2). Caso necessário, o colocador poderá lixar levemente a lateral da peça a fim de reduzir essa diferença,
caso haja a necessidade do lixamento, recomenda-se a aplicação do protetor de borda também.

Imagem 2

Imagem 1

Abaixo algumas possibilidades de paginação:

Abaixo ilustrações onde não foi seguido as recomendações de instalação:

Corrosão da proteção e do metal pela utilização de
adesivo a base de solvente.

Corrosão por danos na borda e consequentemente na
camada protetora.
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Dados técnicos
Produto

Espessura

m² peça

peças por m² aprox.

Peso peça

Hexagono
Losango
Chanfrado A e B
Buxton
Espelho especial 10x30
Espelho especial 5x30
Tijolo Mirror

4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm
4mm

0,0460 m²
0,0153 m²
0,0173 m²
0,0237 m²
0,0300 m²
0,0150 m²
0,0113 m²

22 pcs p/ m²
66 pcs p/ m²
58 pcs p/ m²
43 pcs p/ m²
34 pcs p/ m²
67 pcs p/ m²
89 pcs p/ m²

460g
153g
173g
237g
300g
150g
113g

Importante
Espelhos instalados em saunas, banheiros, piscinas ou qualquer outro ambiente com alto índice de umidade
ou atmosfera corrosiva são propensos à oxidação. Por isso, não indicamos a linha Mirror em áreas sujeitas a umidade.
Não é recomendado o uso de iluminação tipo spot direcionado diretamente ao espelho, pois gera calor e pode
deteriorar a camada de prata ou trincar a peça.

Limpeza
- Comece a limpeza de vidros e espelhos removendo o pó com o espanador. Assim você retira resíduos que possam
riscar o material.
- Evite jogar jatos ou borrifos d'água ou produto de limpeza diretamente na superfície.
- Para limpeza cotidiana, deve-se usar um pano macio seco ou com agua morna.
- Se a sujeira persistir utilize um pano embebido em álcool e realize a secagem com um pano macio.
- Produtos com amoníaco, cloro ou água sanitária são extremamente danosos ao espelho, limpa vidros também não
são recomendados.
Cuidado: a umidade pode deteriorar os espelhos com o passar dos anos. Para que isso não ocorra, é importante secalos muito bem, principalmente nas bordas.

Garantia
A linha Mirror da ColormixStore atendem às especificações da ABNT NBR 14696:2015, e têm garantia de 5 anos, desde
que sejam atendidas as recomendações de instalação (ABNT 15198:2005), uso e manutenção descritos no manual.

Importante
Procure um profissional qualificado para a instalação do produto. Produto instalado é considerado produto aceito.
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