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Cerâmica é um revestimento que pode ser usado dentro de casa, ao ar livre, pisos e paredes. No entanto, para fazer um bom estilo de cerâmica você precisa tomar alguns cuidados especiais. Primeiro, você precisa conhecer os tipos de cerâmica, fazer uma boa avaliação superficial, além de entender a melhor maneira de fazer o ninho. Para aprender
tudo sobre cerâmica e oferecer um serviço de excelente qualidade com excelentes acabamentos, preparamos este passo a passo. Siga!1. Conhecendo os diferentes tipos de cerâmica Para fazer um bom estilo de cerâmica, é importante conhecer alguns detalhes importantes desse tipo de revestimento. Vamos embora, sim? Resistência da abrasãoAbrasia
avalia a qualidade da cerâmica para o desgaste como resultado do movimento humano. É medido usando um índice chamado PEI - Esmalte de Porcelana Institute.So este índice é medido na faixa de 0 a 5, sendo 0 muito baixo resistente e 5 muito estável. Níveis de absorção de água por ser feito de argila, a cerâmica é um material poroso. Assim, uma
forma de avaliar sua qualidade é medindo a quantidade de água que é capaz de absorver. Isso porque quanto mais água for capaz de absorver, pior sua qualidade, pois facilita a quebra, além de facilitar o aparecimento das manchas. Classificação dos níveis de absorção de água: poroso, em que a absorção pode ser superior a 10%; semi-poroso, em que
a absorção pode variar de 6 a 10%; Meio-negros em que a absorção pode variar de 3 a 6%; Fornecer cuidados iniciais com materiaisÉ muito importante para cuidar dos materiais. Verifique o número de revestimentosLeia o número de revestimentos a serem usados na colocação, é muito importante que você não cometa um erro no cálculo da compra de
material de construção. Por isso, sempre faça uma estimativa de consumo e adicione uma margem de 5 a 10% ou até mais se o cliente quiser fazer uma pequena peça de reposição para o futuro. Essa margem é crucial para garantir que, ao hackear ou precisar compartilhar uma peça, você tenha materiais do mesmo lote. Isso se deve ao fato de que
diferentes partes do lote podem conter alterações de tom e prejudicar a qualidade final do serviço. Lembre-se sempre que é importante planejar o uso eficiente dos materiais de construção, além do fato de ser essencial controlar os custos e o tempo da obra. Escolha a solução e o revestimento adequados Este é um passo importante que fará toda a
diferença na qualidade final da colocação do piso. A escolha da solução e do revestimento deve depender do tipo de cerâmica e do local onde o revestimento se sentará. Por exemplo, no caso de cerâmica para a colocação nas áreas externas e úmidas, o tipo de solução e hermina deve ser para este tipo de ambiente. Além disso, você pode fazer
simulações de consumo para evitar desperdícios na construção. Siga as recomendações do fabricante Para ser um produto com uma ampla gama de aplicação e qualidade, é de suma importância seguir as instruções do fabricante sobre a melhor maneira de fazer revestimento de estilo. Manter um produto no lugar certo também é importante. Por ser um
material poroso, a cerâmica pode estragar se deixada em locais molhados. Portanto, armazene revestimentos em um local protegido do sol e da chuva ou coberto com plástico e tela. Também é importante que ele seja armazenado em um local de nível para evitar que o produto caia e destrua. Além disso, as caixas para cobertura podem ser empilhadas
até um máximo de um metro e meio de altura. As argamassas e revestimentos devem ser armazenados em locais secos e não devem estar em contato direto com o solo, pois podem absorver umidade e estragar - e você não quer que isso aconteça, não é? Use as ferramentas certas para fazer um bom aninhamento, use as ferramentas apropriadas.
Algumas das ferramentas que não podem faltar são: régua;nível;plumb;torqu's;depening de borracha; depenamento de aço irregular; máquinas para revestimento de corte; serra circular; martelo de borracha; niveladores de chão. É importante lembrar que você deve estar sempre ciente do tamanho da arrancada serrilhada. Se o tamanho da cerâmica for
de até 400 cm2, você deve usar uma ferramenta onde os dentes são 6 x 6 x 6 x 6 x 6 mm. Para cerâmicas com mais de 400 cm2 e menos de 900 cm2 de tamanho, você deve usar uma ferramenta na qual os dentes são 8 x 8 x 8 mm. Para cerâmicas com mais de 900 cm2, use 8 x 8 x 8 mm depenando ou semicircular com um raio de 10 mm.3. Promoção
das condições para iniciar o serviço Antes de iniciar o serviço, algumas coisas precisam ser feitas para garantir que tudo esteja perfeito. Ter um design de piso de paginação de piso de paginação de piso de paginação é um projeto para demonstrar como instalar revestimentos de piso e parede da maneira mais econômica. Como parte do projeto de
paginação, você pode modelar como será o estilo do piso e, assim, descobrir quanto material será gasto nesta área. Além disso, você pode prever todos os recortes que precisam ser feitos para a colocação perfeita de cobertura. A paginação do projeto mostra como será o revestimento: o padrão de aplicação direta será, é o tipo mais comum de
paginação;espinha de peixe;diagonal;borda. Ao realizar a paginação do piso, o ideal é tentar fazer recortes menores, especialmente em cerâmicas pequenas e finas. Vale lembrar que na perda direta de ping de material com recortes pode chegar a 10%; Para outros tipos de paginação, essa perda pode chegar a 15%. Limpe a base com o início do
processo de cobertura dos assentos, é necessário limpar completamente a base, pois a sujeira pode danificar Cobrir. Para isso, certifique-se de que todos os resíduos foram removidos da base, como spray de tinta, argamassa, gesso, etc. Idealmente varrer a base com uma vassoura de pia para remover poeira e sujeira superficial. Em seguida, use uma
espátula para remover a sujeira grudada no chão. Se você tem muita sujeira encharcada, lave a área com água sob pressão. Para sujeiras como gorduras e óleos, você precisa usar produtos químicos para ajudar na limpeza. Também é importante verificar se a base não tem fungos e. Se houver, faça uma mistura de fosfato de sódio e hipoclorito de sódio
para fazer a limpeza. Para remover a eflorescência, você pode fazer uma mistura de ácido muriático com água, em uma proporção de 1 a 10, e depois limpar a base. Verifique outros serviços antes de começar a colocar o piso, verifique se outros serviços importantes que precisam ser feitos antes desta etapa já foram entregues. Pontos elétricos também
estão acontecendo se todos os pontos elétricos estiverem instalados e estiverem funcionando corretamente. Além disso, certifique-se de verificar se você não tem nenhum canal livre ou entupido- ele garante que você não precisa quebrar a parede ou o chão novamente. O ponto hidráulico, que você não pode deixar de verificar, é hidráulico. Para isso,
certifique-se de que todos os tubos estão de acordo se não houver vazamento, que a água de acabamento está correta etc 4. Analise a superfície dos bancos antes de começar a colocar o revestimento para garantir que a superfície esteja preparada. Verifique o piso para fazer uma boa avaliação do piso, alguns itens precisam ser verificados. Nível e
planoÉ importante entender como funciona o padrão da superfície. Para isso, alinhamento e plano são duas características que precisam ser avaliadas. Assim, medir o alinhamento significa verificar a inclinação do piso, enquanto medir o plano significa verificar as ondulações que existem no chão. Assim, para não comprometer a qualidade da vila, o avião
aceitável é de no máximo 3 mm. Aparar o piso é essencial para o dreno de água perfeito. Em áreas não úmidas, a inclinação máxima deve ser de 0,5%. Em áreas como quintais, garagens ou varandas, onde a água deve correr em direção ao escoamento, a inclinação deve ficar entre 0,5% e 1,5%. Na área da janela do banheiro, ideal para o dreno de água
perfeito é uma inclinação entre 1,5 e 2,5%. Para assentos externos, como calçadas, o acabamento deve ser de 1%. Para fazer o revestimento aplicado ao fogão, o mais especificado é uma inclinação de pelo menos 1,5% para o ralo. Qualidade do piso Lembre-se que a aplicação do revestimento só pode ser feita 14 dias após o término do piso para
proporcionar a secagem ideal da base e evitar problemas com o revestimento. Além disso, você também deve verificar se o chão não está solto. Para fazer isso, dê luz batendo no chão martelo - o barulho não pode ser vazio. Impermeabilização É conveniente fazer pisos impermeáveis em locais molhados, como banheiros e cozinhas. Verifique a paredeA
aplicação de revestimentos de parede também deve seguir alguns parâmetros. Portanto, é necessário garantir que a parede estava bem estreitada e livre de ondulações. Para ter certeza de que a parede é perfeita para obter cobertura, verifique o alinhamento da parede em três direções: vertical, parede de prumo; Horizontal deve ser verificada,
alinhamento da parede; O quadrado deve ser verificado, deve ser verificado se o encontro entre as duas paredes forma um ângulo de 90o. Lembre-se que a aplicação do revestimento só pode ser feita após o tempo de tratamento, que é de 14 dias após a aplicação do embos. Certifique-se de que todos os serviços já foram feitos, como tomadas,
tubulações, encanamentos, e certifique-se de que não há vazamento. As molduras da porta e da janela já devem ter sido instaladas. Observe alguns detalhes durante a execuçãoDepois de todas as etapas anteriores, finalmente é hora de colocar a mão na massa e assentar o chão. Mas cuidado! Você tem que ter cuidado com alguns detalhes para não
arriscar que algo dê errado. Verifique a paginação do piso do projeto Antes de começar a aplicar as peças, verifique o piso paginando o projeto para ter certeza de que as peças de estilo serão feitas de acordo com o projeto. Além disso, separe as partes em que os recortes serão feitos. Para promover o serviço você já pode fazer recortes em peças.
Então, quando você começar a aninhar você não vai precisar parar para fazer recortes. Prepare uma solução de preparação para argamassa Antes da preparação, certifique-se de usar um tipo de solução adequada para o tipo de cerâmica que você está usando. Além disso, certifique-se de que a solução seja indicada para o ambiente onde as cerâmicas
se sentarão. Use um recipiente limpo para embalar o produto e adicione a quantidade recomendada de água à embalagem. Atenção! É muito importante que você siga as recomendações do fabricante para a preparação de uma argamassa. Se a mistura for feita no olho, você corre o risco de deixar o produto em uma consistência que não se encaixa, e
isso pode degradar a qualidade final do seu serviço, além de gerar retrabalho. Vale lembrar que a quantidade de argamassa preparada é válida por até duas horas e meia. Portanto, depois desse tempo, não use mais o produto. Além disso, não deixe a mistura exposta ao sol ou à chuva. Use alinhadores de piso e almofadas Para garantir que o estilo dos
revestimentos esteja muito bem alinhado, recomenda-se o uso de niveladores de piso. Os alinhadores de piso são ferramentas que têm uma função dupla: alinhar e controlar a distância entre os revestimentos. Então, se você quiser entregar uma palavra e ouvir elogios de seu cliente, você não pode parar de usar esta ferramenta. Seguir ao usar
niveladores. Dependendo do tamanho da peça, a distância entre eles deve ser diferente. Então use os niveladores no tamanho certo para o seu gênero. Aplique a solução à aplicação da solução, use o lado liso da arrancada de aço e aplique uma camada do produto. Esta camada deve ter de 4 a 5 mm de espessura. A solução deve ser aplicada em peças
de mais de 900 cm2 e a solução deve ser aplicada na parte inferior. Fazendo a mesma coisa que no chão, coloque a quantidade de massa com um lado liso de depenar, e depois faça os cabos com a parte irregular. Cobrindo os assentos Para colocar as peças você precisa estar ciente de alguns detalhes. Se você vai basear cerâmicas inferiores a 900
cm2, a técnica de sentar deve ser uma ligação simples - nela a solução deve ser aplicada apenas à base. Para cerâmicas com mais de 900 cm2, a técnica de estilo deve ser uma ligação dupla, na qual a solução deve ser aplicada tanto na base quanto na peça. Espalhe o espaço em branco sobre a solução e coloque os alinhadores do piso. Depois disso,
faça o estilo usando um martelo de borracha. Para deixar a argamassa bem posicionada, faça um pequeno teste. Durante a aplicação, remova várias peças e olhe por baixo - elas devem ser cobertas com uma solução. Isso garantirá uma boa conformidade com o produto.6 Tome cuidado após o acordoApós o acordoApós toda a cobertura ter sido
resolvida, o serviço ainda não está concluído. Algumas medidas de cuidado muito importantes ainda precisam ser tomadas. Isole a área Para garantir a qualidade do serviço, o ambiente deve ser isolado. Verifique a embalagem da solução para o tempo de secagem. Este tempo geralmente pode variar de 48 a 72 horas para fácil movimento. Também é
importante proteger a área do sol e da chuva. Limpe as juntas uma hora depois de colocar o chão, raspe as juntas - é necessário abrir espaço para a aplicação da solução. Faça uma avaliaçãoDepois do alinhamento das peçasApós o tratamento passar o tempo, faça uma avaliação do alinhamento das peças. Para fazer isso, você pode usar a linha de
alumínio. Vale lembrar que para um bom alinhamento do piso, o ideal é que se houver uma irregularidade, eles não são mais do que 3 mm. Verifique as peças É necessário verificar se não há piso livre ou mal colado. Para fazer isso, toque levemente os revestimentos com uma vassoura. Se você encontrar alguma peça com um problema, remova-a, limpe
a área e coloque a peça novamente. Certifique-se também de verificar se as peças que foram cortadas não estão com quaisquer fragmentos ou arranhões. Se houver, esta é a melhor hora para compartilhá-los. Afinal, é muito melhor fazer isso agora, ok? Faça um roundup Depois que tudo é verificado e resolvido, finalmente é hora de fazer a aplicação da
solução. Para quem Use um tipo de revestimento adequado para o tipo de cerâmica e a área que você faz o aplicativo. É muito importante observar o período de cura, que é de 72 horas. Vale lembrar que o uso da solução antes desse período pode piorar a qualidade do revestimento, pois a água da solução pode manchar a solução, além de evitar a
adesão. Todas as recomendações para a preparação de uma mistura de argamassa são as mesmas para a preparação da solução. Quando a mistura estiver pronta, aplique-a nas juntas usando uma espátula de plástico. Após 6 horas de aplicação da solução, limpe as peças para remover o excesso do produto. Após o trabalho de limpeza A limpeza pós-
trabalho só pode ser feita após a cura completa do carbonizado. Mais uma vez, o ideal é seguir as diretrizes do fabricante. Esse período geralmente é de 7 dias. Para fazer isso, você pode usar produtos de limpeza pós-trabalho que ajudam a limpar resíduos mais complexos.7 Conheça 6 erros na alvenaria cerâmica que devem ser evitados1. Erros A falta
de alinhamento é uma das principais razões para a reformulação ao colocar pisos. Este problema pode ser resolvido com niveladores de piso. Não respeitar os intervalos de distância derespeito recomendado pelo fabricante é importante porque se as peças forem colocadas fora das recomendações, problemas como travar as peças ou até mesmo se
soltar. Um erro no alinhamento de peças É agora um problema comum ao tomar estilo é um alinhamento ideal. Para isso, use sempre um nível ao fazer o ninho, para que o problema possa ser facilmente resolvido.4 Espere até o tempo de secagemStop espera pelo tempo de secagem solução é uma falha que pode ser cara, já que a solução de umidade
pode causar vários problemas como colorigar a solução, aliviá-la ou até mesmo sair do piso do piso do chão.5 A falta de impermeabilização para resfriar áreas úmidas à prova d'água, como cozinhas e banheiros, é uma garantia de problemas futuros. Com o tempo, a água pode entrar em pedaços de cerâmica algumas rachaduras no próprio revestimento
ou solução e problemas como umidade, e podem aparecer.6 O desprendimento de peças A separação das peças pode ocorrer por diversas razões, como movimentação de construção, ampliação do revestimento, bem como problemas na aplicação ou preparação da solução. Portanto, lembre-se sempre de seguir as recomendações do fabricante sobre a
quantidade de água que deve ser usada no preparo da massa, bem como distribuir corretamente a mistura, tanto no chão quanto na peça. Além disso, deve-se observar a distância recomendada pelo fabricante. Por fim, as cerâmicas são um excelente tipo de revestimento e podem ser aplicadas em qualquer ambiente. Portanto, se você apresentar na
prática as recomendações aqui apresentadas, você certamente entregará o serviço com excelente qualidade ao seu cliente. E isso é o mais importante, não é? Gostou do nosso conteúdo sobre alvenaria de cerâmica? Então não Time: Entre em contato com a Portokoll e saiba mais sobre nossos produtos. Produtos. guia de assentamento de revestimento
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