
 

 

 

 

 

 

 

 

MANUAL DE INSTRUÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ATENÇÃO 

 Confira a mercadoria no ato da entrega. Em caso de avaria durante o 

transporte ou descarga registre a ocorrência no Conhecimento de frete da 

Transportadora (CTe) e comunique imediatamente o representante/loja 

responsável pela venda. Se possível, faça registro fotográfico e 

encaminhe ao mesmo; 

 Não instale produto que apresente defeito visível. A partir do momento em 

que o produto é assentado, o mesmo é considerado aceito pelo cliente; 

 Antes da instalação leia o manual com atenção para melhor 

aproveitamento do revestimento; 

 Procure sempre mão de obra especializada; 

 Leia o manual com atenção antes da instalação do produto. 

 

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO 

 Os revestimentos Yndiara são compostos à base de cimento; 

 Por serem produzidas artesanalmente, as peças podem apresentar 

pequenas variações de espessura, textura e cor. 

 

RECEBIMENTO E ARMAZENAGEM 

 Confira o material e cheque se está de acordo com o pedido. Caso 

encontre algum defeito visível em alguma das peças, não a instale e entre 

em contato imediato com o fornecedor; 

 Para manipulação das peças, as mãos devem estar isentas de óleo, barro, 

graxa ou outros reagentes corantes; 

 O local de armazenamento deve ser abrigado contra chuva e poeira e 

deve ser feito em suporte elevado, não permitindo que o produto tenha 

contato com chão ou barro. 

 

RECOMENDAÇÕES DE USO 

 Os revestimentos cimentíceos devem ser os últimos materiais a serem 

assentados em toda a obra; 



 Os produtos Yndiara são utilizados para revestimento de paredes e afins, 

sejam internos ou externos; 

 Em ambientes de Cozinha, Banheiros e Churrasqueiras é recomendado 

que as peças sejam impermeabilizadas. 

 

ASSENTAMENTO 

 Certificar-se de que o colocador seja um profissional experiente; 

 O contra piso deve estar com cura superior a 14 dias (NBR 13754/1996 

da ABNT), bem nivelado e limpo, não contendo resíduos de pó ou sujeira 

e deve ser umedecido antes da aplicação da argamassa; 

 É recomendado e adequado o uso de Argamassa Colante Tipo AC III 

Branca. 

 Antes de aplicar argamassa no verso da peça, limpar a superfície com 

escova de cerdas macias e umedecidas;  

 A argamassa deve ser aplicada na peça e no contra piso em sentidos 

opostos e perpendiculares (dupla colagem – conforme NBR 13754/1996).  

 É importante garantir que não fiquem espaços sem argamassa sob as 

peças;  

 Após assentadas as peças, pressionar com os dedos com movimentos 

vibratórios e bater levemente com o martelo de borracha branco; 

 Limpar o excesso de argamassa de assentamento excedente a cada m2 

colocado com uma esponja, utilizando apenas água limpa e sabão neutro, 

evitando que os resíduos sequem sobre as peças causando manchas; 

 Não deve haver trânsito sobre o piso por até 3 (três) dias após o 

assentamento para que a argamassa cure completamente, evitando 

deslocamentos e fissuras de placas. Se for indispensável transitar em 

obra antes de 3 dias, deve ser utilizada argamassa colante do tipo 

secagem rápida. 

 

REJUNTAMENTO 

 O rejunte deve ser aplicado somente após 72hs do término do 

assentamento (NBR 13754/1996);  



 Proteger as extremidades da peça com fita crepe de baixa aderência, 

antes de umedecer as juntas com água;  

 No momento de aplicação do rejunte as peças devem ser constantemente 

molhadas. Evitar rejuntamento sob sol forte tendo em vista os coeficientes 

de dilatação diferentes do rejunte e das peças cimentíceas; 

  Retirar a fita crepe logo após o rejuntamento, nunca ultrapassando o 

tempo máximo de 30 minutos;  

 Para rejuntar placas resinadas de fábrica não é necessária a aplicação de 

fita crepe nas extremidades das placas, bastando limpar o excesso de 

rejunte imediatamente após a aplicação.  

 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO 

 Para a limpeza pós-obra, utilizar detergente neutro ou alcalino. Jamais 

utilizar produtos de base ácida para a limpeza. Caso usar lavadora de alta 

pressão, verificar se o leque está aberto 

 Para áreas internas dispensam-se a limpeza e manutenção especial. A 

impermeabilização das peças é opcional; 

 Nas áreas externas, por estarem submetidos às intempéries da natureza, 

os produtos requerem uma manutenção periódica e preventiva. Nos 

produtos à base de cimento, deve ser observada a renovação do 

impermeabilizante e realizada a limpeza eventualmente, conforme 

necessidade para garantir a durabilidade das peças. É indispensável a 

utilização de produtos que protejam o revestimento. Para a correta 

aplicação do material impermeabilizante é importante observar as 

informações fornecidas pelo fabricante. 

 

USO DE TINTA 

 Os revestimentos Yndiara aceitam qualquer tipo de tinta. Esse é um 

recurso muito utilizado por profissionais para diferenciar e personalizar o 

painel. Sendo assim, é possível renovar, atualizar e modificar o aspecto 

estético, posteriormente, alterando somente a cor; 



 A tinta funciona também como produto impermeabilizante, protegendo as 

peças de eventuais absorções de umidade externa; 

 Não é preciso nenhuma preparação especial, basta seguir o mesmo 

procedimento utilizado numa pintura convencional. Acrílica ou esmalte 

sintético são os tipos normalmente utilizados, disponíveis nas versões 

fosca, acetinada e brilho, estando a seu critério a escolha da marca de 

sua preferência. 

 Se optar por utilizar tinta, aplicar normalmente, em todo o painel, após o 

produto assentado e seco. A execução da pintura deve ser realizada por 

profissional que garanta a qualidade do serviço realizado. 


