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Prezado cliente,
Parabéns! Você acaba de adquirir um produto com alto 
padrão de qualidade e sustentabilidade!
Aqui seguem algumas dicas para que o seu produto 
mantenha o bom estado de conservação e a performance 
desejada.
Este manual foi desenvolvido pela nossa equipe técnica 
com o objetivo de orientar sobre o manuseio, instalação 
e manutenção dos produtos que você acaba de adquirir.
Seguindo as recomendações técnicas deste manual, 
você manterá as características originais do produto por 
mais tempo visando melhor qualidade e maior durabilidade 
da peça.
Os produtos Revestone são fabricados com alto padrão 
de qualidade e rígido controle técnico. Alguns de nossos 
produtos são únicos, produzidos artesanalmente e por 
este motivo, variações de espessura, dimensões, texturas 
e tonalidade podem ocorrer.
 

Em nossas redes sociais você pode encontrar
vídeos que lhe auxiliarão no momento do
assentamento das peças, assim como a nossa
equipe técnica que também está disponível para tirar 
qualquer dúvida através do telefone (41) 3385.0833, pelo  
e-mail contato@revestone.com.br ou no nosso site 
www.revestone.com.br
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ARMAZENAMENTO

- Armazenar em local limpo e coberto;

- As embalagens não devem ser colocadas diretamente no 

chão, proteger do contato direto com madeira e não usar papelão 

como proteção;

- Os pallets não devem ser empilhados;

- Para manusear as peças com acabamento final somente 

com as mãos limpas;

- Armazenar as peças verticalmente ou manter na embalagem 

de fábrica;

- Recomendamos não armazenar por longos períodos, pois as 

peças encostadas umas as outras podem manchar por característica 

reativa do próprio cimento, lembramos que isso não é considerado 

defeito, por isso planeje a entrega do produto o mais próximo 

possível da data de assentamento;

- Se possível espalhar as peças 24hs antes da instalação para 

uniformização da umidade.

C U I D A D O S    A S S E N T A M E N T O     A R M A Z E N A M E N T O     L I M P E Z A     M A N U T E N Ç Ã O    
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MANUAL DE ASSENTAMENTO

1. Recomendamos que a colocação de pisos e bordas Revestone 

seja a última etapa da obra, evitando que outros serviços 

danifiquem ou manchem os produtos (ex. paisagismo, decks 

de madeira, gesso e pinturas). Além disso, recomenda-se que 

a instalação seja executada por profissionais com conhecimento 

em acabamento, tais como pedra natural, porcelanato, cimentícios 

e peças de formatos especiais;

2. O contrapiso deve estar com cura mínima de 15 dias, limpo, sem 

trincas e livre de qualquer resíduo;

3. Recomenda-se escovar o verso/tardoz da peça e contrapiso para 

retirar possíveis materiais isolantes (poeira e resíduos do processo 

de produção) à argamassa;

4. Recomenda-se umedecer a peça e o contrapiso antes da aplicação;

5. Não assentar nem rejuntar as peças sob exposição solar elevada, 

devido à perda rápida de umidade usada para hidratação da argamassa 

ou rejunte, isso evita descolagem;

6. Os produtos Revestone deverão ser aplicados com argamassa 

flexível ACIII, seguindo sempre os procedimentos de cuidados e 

preparos indicados pelo fabricante, como; tempo de mistura, água, 

descanso e tempo em aberto;
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7. Produtos Revestone deverão ser assentados com aplicação dupla 

de argamassa (verso/tardoz e contrapiso);

8. Estenda a argamassa com o lado liso da desempenadeira sobre 

o verso da peça e do contrapiso, em seguida use o lado dentado 

(ideal 10mm) para formar os cordões;

9. Assentar as peças com o mesmo sentido dos cordões em relação 

ao piso;

10. Posicionar as peças de 3 a 5cm da posição final, em seguida 

pressione a peça arrastando até a posição final e na sequência bata 

levemente com martelo de borracha cor branca;

11. Largura da junta pode ser de 3 a 5mm dependendo do tamanho 

da peça.

Obs.: Devido a pequenas variações de espessura nas peças, é 

importante que ao colocar, seja compensada com argamassa.
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A S S I S T A  A O  N O S S O  V Í D E O

TUTORIAL | Como assentar pisos 
de concreto por Revestone
disponível em nosso canal no Youtube

http://revestone.com.br/como-assentar-piso-de-concreto-revestone/


REJUNTE

- Utilizar rejunte flexível aditivado de uso externo. Para um 

melhor resultado siga todas as recomendações do fabricante, 

como: quantidade de água, tempo de mistura, etc;

- Aplique o rejunte após 24/48 horas do término do assentamento.

- Para as linhas FORMAGGIO e DECAPÊ, use fita crepe paralela 

às juntas para proteger de sujidade nas peças, devendo retirar 

a mesma logo após aplicação do rejunte;

- Utilize bisnaga ou espátula para aplicação do rejunte;

- Evitar exposição solar elevada durante aplicação do rejunte;

- Borrifar água após 4 horas do rejunte aplicado para manter 

umidade nas juntas;

- Após 72 horas, lavar com detergente neutro e enxaguar com 

água limpa;

- Pode ser usado lavadora de alta pressão na posição leque 

aberto.

ATENÇÃO: PARA LIBERAÇÃO FINAL DE USO DA ÁREA, VERIFICAR 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO FABRICANTE DE ARGAMASSA E 

REJUNTE.
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PROTEÇÃO IMPERMEABILIZANTE

- Recomendamos que os produtos Revestone recebam proteção 

de acordo com suas especificações;

- Para aplicar os produtos de proteção as peças deverão estar 

totalmente secas e isentas de poeira, tinta, óleo e outros isolantes;

- Não aplicar com umidade do ar acima de 60%;

- Para os produtos FORMAGGIO (atérmico) usar hidrofugante 

o qual não forma película e não altera a cor (2 a 4 demãos);

- Para os produtos DECAPÊ, recomendamos resina acrílica, 

base solvente ou epóxi (depende da aplicação), mínimo 2 demãos;

- Os pisos e bordas Revestone podem sair de fábrica com aplicação 

de resina ou hidrofugante (consultar no momento da compra).

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

- Lavar apenas com detergente neutro ou produto indicado 

para produtos cimentícios, não usar produtos ácidos, os mesmos 

reagem e atacam o cimento;

- Reaplicar periodicamente as proteções, principalmente 

quando gradativamente aumentar a dificuldade de limpeza.
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GARANTIA

- Os produtos Revestone são fabricados com rígido controle 

técnico e de qualidade. Alguns produtos são produzidos 

artesanalmente, por este motivo podem apresentar pequenas 

variações de espessura, tamanho, textura e tonalidade.

- Produtos fabricados em lotes diferentes podem apresentar 

variações de cores, indicamos não misturar durante o 

assentamento pedido e lotes diferentes mesmo sendo a 

mesma referência. 

- Conforme código de defesa do consumidor, nossos clientes 

tem prazo até 90 dias a partir do recebimento do produto 

para contestar defeito de fabricação;

- Confira os produtos no momento da entrega e caso haja 

desconformidade, relate por escrito, fotografe e envie à fábrica;

- Lembramos que de acordo com o Código de Defesa do 

Consumidor, produto aplicado é produto aceito;

LEMBRETE: AS CORES CLARAS RETÊM MENOS CALOR DO 

QUE AS ESCURAS.
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