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Como aplicá-lo?
Caso proceda a uma restauração, pode instalá-lo sobre azulejos antigos e também em vinílico rígido.
Para colocá-lo sobre azulejos antigos, deve seguir as indicações seguintes:
Em primeiro lugar, o suporte onde vai ser colocado deve ser plano, sem rachaduras ou fissuras, seco, livre de pó e de substâncias antiaderentes.
A preparação da superfície sobre a qual o revestimento cerâmico vai ser colocado consiste em limpar bem os azulejos antigos com água e
detergente. A seguir, enxaguar e deixar secar.
Aplicar o primário (produto para colá-lo) com um pincel ou rolo e deixar secar durante 3 ou 4 horas.
Proceder duas vezes à colagem para fixar o azulejo. Se os novos ladrilhos tiverem as dimensões dos anteriores, fazer com que as juntas não
coincidem.
Deixar passar 24 horas depois da colagem dos ladrilhos antes de aplicar as juntas.
Um bom conselho é escolher uma junta de cor mais escura do que a cerâmica para que a sujidade não seja tão visível.
Por último, para limpar bastará aplicar um decapante (produto para remover manchas de ferrugem, cola ou pintura de uma superfície
metálica) ou remover os cimentos para eliminar os restos.
Antes de instalar um revestimento ou pavimento cerâmico uma das considerações a ter em conta é o local onde vai ser instalado.
Os azulejos para uma cozinha são muito diferentes dos azulejos para o pavimento de um terraço ou para zonas com muito tráfego, como
corredores ou cozinhas.
É muito importante que as peças cumprem dois critérios:
Nivelamento e ortogonalidade e uma boa adequação ao espaço onde vai ser instalado.
A colocação deve ficar perfeita uma vez que não importa a cerâmica ser de boa qualidade se não ficar bem colocada.
Pode seguir os conselhos indicados no nosso vídeo no youtube “Colocar pavimento cerâmico exterior Leroy Merlin” e faça-o você
mesmo.

Que produto de aderência é necessário segundo o tipo de azulejo?
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Tipo de azulejo de
parede

Azulejo de pasta
vermelha e pasta
branca

Uso

Interior

Interior

Superfície sobre a
qual aplicar o
cimento-cola

Produto a utilizar

Quantidade
necessária de
produto

Azulejo

Cimento-cola em massa

2-3 Kg por m²

Gesso e derivados

Cimento-cola especial gesso

4-5 Kg por m²

Pladur

Cimento-cola em massa

2-3 Kg por m²

Argamassa

Cimento-cola cinzento ou
branco

4-5 Kg por m²

Pladur

Cimento-cola em massa

3-4 Kg por m²

Argamassa

Cimento-cola de elevado
desempenho

4-5 Kg por m²

Argamassa

Cimento-cola de alta aderência
ﬂexível com dupla colagem
para peças com mais de 30 x 30
cm

9-10 Kg por m²

Porcelânico
Exterior

