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Como escolher e instalar o seu pavimento exterior

Tipos de pavimentos
Os pavimentos de madeira para exterior permitem decorar terraços, piscinas, jardins e todo o tipo de espaços sem necessidade de realizar obras.

Mosaicos de Barro
Ao ser poroso, há que tratá-lo para evitar que se manche e 
absorva humidade.
Existem modelos resistentes a climas frios.

A

Mosaicos de Cimento
Permanece inalterável às intempéries. Não requer manutenção. 

C

Pedra natural (regular e irregular)
Recomendado para varandas, terraços, jardins, passeios e piscinas e 
também no interior, casa de banho, cozinhas, etc..
Pode utilizar-se em chão ou parede. Existem em acabamento regular 
ou irregular.

D

Terraço
Não se altera com o passar do tempo. Fácil de limpar.
Manutenção com cera de vez em quando.

B

Para o seu jardim Para a sua piscinaPara o seu terraço

Tipos de pavimentos

Pedras decorativas

Formados por várias capas de pedrinhas. O tamanho ideal do seixo 
é de 20 mm a 40 mm.

E
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Como instalar passo a passo, um pavimento de exterior

Como escolher e instalar o seu pavimento exterior

4 Colocação segundo o tipo de solo:

Recomenda-se jogar com as placas antes de fixá-las, para escolher a melhor combinação.
Replantação e preparação do terreno: delimitar a superficie a pavimentar com piquetes de referência e cordel.1

Mosaico de Terraço
Fixar com cimento cola cada mosaico ao nível dos outros e seguir todo o processo como nos mosaicos de barro.

Pedras naturais 
Colocar as pedras e retificar a sua forma se for necessário (golpeando as bordas com o pico). Pô-las sobre uma base firme de
argamassa, aplicando uma capa de cimento cola no lado a colar. Bater com um martelo de borracha para assentá-las e nivelar corretamente. 
Comprovar ao nível do conjunto e respeitar o desnível para a evacuação da água da chuva.
A junta far-se-á com a argamassa. Eliminar os restos de cimento com uma esponja húmida.

Fixar com argamassa ou cimento cola flaxível cada mosaico ao nível dos outros. Bater com a massa de borracha . Assim que se vai avançando, 
comprove com uma soleira que está corretamente nivelado e inclinado para a evacuação de água.
A junção faz-se com o cimento em pó com água ou argamassa de juntas.

Mosaico de cimento ou barro

Colocar areia e compatá-la, até à altura marcada nos piquetes.3
Colocar uma capa de cimento cola de 2-3 cm e alisar.
Nivelar dando uma inclinação de 1 a 2 cm por metro para facilitar a caída de àgua. 
Utilizar um nível e marcar a altura exacta.

3 Nivelar com uma ligeira inclinação de 1-5% para
facilitar a evacuação da àgua.

Sobre terreno de terra ou areia:

2 Cavar até 10 cm de profundidade.
se o solo é muito mole, cavar mais, adicionar uma capa de gravilha e colocar
uma malha  anti-ervas.

Sobre cimento:

2 Colocar uma malha anti-erva.
Colocar uma lage de cimento  armado até 
10 cm de espessura.
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Produtos necessários para instalação

Tratamento e mautenção do chão*

Como escolher e instalar o seu pavimento exterior

Rebarbadora: para cortar e desbastar, ferro, pedra, betão e 
em geral, todos os materiais de obra.

Juntas: utilizar cimento para exterior, para selar juntas 
de 2 mm a 15 mm.
Cimento muito fino e com plasticidade.

Cimento cola: cimento dotado de grande aderência e flexibilidade. 
Especialmente recomendado para a colocação de pavimento de 
interior e exterior, fachadas, chão de aquecimento radiante.

Malha geo-textil: para colocar sobre o terreno e evitar que 
nasçam ervas daninhas.

Cimento para exterior de alta prestação: para a colocação de 
pavimento no interior ou exterior.
Especial para mármore ou mosaico.

Ferramentas e material especial para soldar: Viseira, nível, 
régua metálica, ancinho, carrinho de mão, colher de pedreiro, 
miras, discos de diamante, etc. 

* Para mais informações, por favor consulte um vendedor.

- Limpar a pedra, chão do terraço ou betão dos restos de obra e pó, com uma lavadora de alta pressão.

- Pedra natural e chãos de barro: Para proteger de gordura ou óleos, utilizar um protetor químico disponível na nossa
secção de pintura.


