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PAVIMENTOS E REVESTIMENTOS PORCELÂNICOS 

GUIA DE APLICAÇÃO E MANUTENÇÃO 

 

A aplicação e manutenção dos pavimentos e revestimentos porcelânicos da TopCer deve ser efectuada tendo em 

atenção os aspectos seguintes: 

1) Preparação da aplicação 

Antes da aplicação, inspeccionar o conteúdo das caixas quanto a tonalidades, dimensões e defeitos, mistu-

rando peças de várias caixas, de forma a obter uma combinação harmoniosa de tonalidades. 

 

2) Colas 

As colas a utilizar devem ser apropriadas para grês porcelânico (baixa absorção de água). A maioria dos fa-

bricantes de produtos de colagem, tais como Weber, Mapei, Laticrete e outros, tem gamas de colas específi-

cas para esta aplicação. Habitualmente estas são constituídas por misturas de cimento e/ou areia com polí-

meros ou latex, tendo adesividades muito superiores às colas normalmente utilizadas na cerâmica porosa. 

A utilização de colas específicas para grês porcelânico é especialmente importante na aplicação dos formatos 

de maiores dimensões, nos quais a baixa adesividade das colas normais está frequentemente na origem da 

fractura dos ladrilhos. 

 

3) Juntas 

Antes de aplicar juntas cimentícias de cores escuras, deve ser efectuado um pré-tratamento para protecção 

da superfície dos ladrilhos. Contudo, mesmo com protecção superficial, não recomendamos a utilização de 

juntas cimentícias negras e/ou que contenham grafite. 

 

4) Limpeza e manutenção 

A melhor forma de obter uma aplicação com bom aspecto e fácil de limpar é remover totalmente os resíduos 

da colagem e das juntas, imediatamente após a aplicação. Qualquer resíduo da colagem ou das juntas deixa-

do na superfície dos ladrilhos tende a fixar e a acumular a sujidade, resultando em incrustações muito difíceis 

de remover e que frequentemente estão na origem de pretensos defeitos, indevidamente atribuídos aos ladri-

lhos. 

 

Para mais informação, recomenda-se a consulta do “Manual de aplicação de revestimentos cerâmicos”, editado 

pela APICER – Associação Portuguesa da Indústria de Cerâmica (http://www.apicer.pt/apicer/manuais.php). 
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