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Que tipos de decoração cerâmica pode obter?

Os efeitos que podem ser alcançados com determinados tipos de cerâmica
Dependendo das características da cerâmica escolhida para solos e revestimentos, pode conseguir alguns efeitos específicos dos quais deve ter
conhecimento.
Se colocar azulejos retangulares em posição vertical nas paredes, vai criar a sensação de ter uma maior altura na habitação.
Em contrapartida, se os colocar na horizontal, ou se colocar azulejos quadrados, irá reduzir a sensação de altura das paredes.
Se escolher ladrilhos com brilho para os seus pavimentos aumentará a sensação de luminosidade na divisão, portanto tornam-se ideais caso o
espaço a revestir tenha pouca luz.
Os revestimentos de pastilha ou imitação de pastilha são ideais especialmente para grandes salas porque proporcionam muita cor e
preenchem o espaço por si só.
Em contrapartida, se procura proporcionar uma sensação de espaço, o ideal é colocar ladrilhos ou revestimentos de azulejos de tons lisos, e de
preferência claros. Podem incorporar algum desenho ou sanefa, mas é melhor deixar as cores fortes e os desenhos sobrecarregados para
espaços mais amplos.
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Saiba como é feito o ladrilho de cerâmica
Os ladrilhos de cerâmica são produtos obtidos a partir de argilas naturais e componentes minerais que são misturados com aditivos de
natureza diferente. Estes materiais são submetidos a processos de moldagem e secagem e, em seguida, são-lhes aplicados esmaltes e diferentes elementos decorativos. Mais tarde, procede-se à cozedura (podem passar por este processo uma ou várias vezes) para alcançarem o seu
estado final e propriedades técnicas e estéticas definitivas que irão caracterizar este lote em particular. O resultado é placas de pouca espessura e dimensões mais ou menos regulares que são utilizadas para revestir paredes e solos.
A cerâmica tem umas propriedades especiais que a tornam um material único para cumprir inúmeras funções. Como material de decoração,
os ladrilhos de cerâmica permitem criar composições simples, mas também fazer combinações complexas que podem ser comparadas com
mosaicos. A arte da composição, que consiste em colocar de uma determinada forma cada ladrilho, é próprio do ofício do ladrilhador que
pode obter muitos resultados diferentes dependendo das cores e desenhos pensados para embelezar a superfície.
Sendo a cerâmica parte de um elemento plástico (argila misturada com água), o ladrilho pode ser modelado em relevo para alcançar tridimensionalidade. Assim, tanto a modularidade como a tonalidade e a textura, e ainda o relevo tridimensional, são as principais propriedades
estéticas do ladrilho cerâmico.

