
MANUAL
DE APLICAÇÃO
DO PRODUTO

reves�mentos

Revestimentos 3D, ferrugem,
aço corten, atérmicos, bordas,
concreto aparente e 
revestimentos de pedra



ARMAZENAMENTO

Durante o manuseio, as mãos 
devem estar limpas, livres de pó, 
suor ou qualquer gordura. Reco- 
mendamos o uso de luvas.

Abrigue em local seco, protegido 
de chuva e poeira.

Nunca armazene diretamente em 
contato com o chão, preferencial-
mente use paletes elevados. 

ASSENTAMENTO

Evite armazenamento na obra 
superior a 30 dias.

A base deve estar de acordo com 
a norma ABNT NBR 13754:1996.

As bases de parede ou pisos 
deverão ter sido feitas a mais de 
14 dias para que estejam total-
mente secas e curadas para inici-
ar o assentamento.

Jamais usar impermeabilizantes 
de tipos: seladores de paredes 
usados para pinturas, resinas 
acrílicas, acquellas, óleos fugan-
tes, emulsões asfálticas ou simila-
res. Estes materiais não permitem 
aderência das argamassas 
podendo causar descolamento e 
até mesmo a queda dos revesti-
mentos aplicados.

Nunca descarregar sob chuva.
Mantenha as peças sempre na 
posição vertical.



Nunca aplique argamassa sobre paredes calfinadas ou pintadas, com 
massas corridas PVA ou acrílicas.   estes substratos.Remova totalmente

Antes de iniciar o assentamento verifique a temperatura da parede ou 
contrapiso, principalmente as expostas ao sol, em caso de temperaturas 
elevadas e clima seco, molhe em abundância estes substratos para bai-
xar a temperatura e umedecer. Paredes aquecidas e secas absorvem a 
água da argamassa ressecando a mesma e comprometendo a aderên-
cia.

Recomendamos impermeabilizar as paredes ou contrapisos e áreas 
externas ou internas sujeitas a umidade, a não impermeabilização 
poderá ocasionar manchas nos revestimentos causadas por umidade 
ascendente ou infiltrações. Para impermeabilizar, use os produtos que são 
indicados para posterior assentamento com argamassa: 

                                  
Lave as paredes ou contrapiso antes de aplicá-los. 

ATENÇÃO!

VIAPLUS TOP VIAPLUS 1000 VEDAJÁ VEDATOP

Antes de aplicar a argamassa, limpar as superfícies de assentamento 
com escova de cerdas de aço, remover o pó e resíduos com brocha 
molhada (umedecer bem o revestimento e a área de assentamento de 
paredes ou contrapisos). As áreas de assentamento do revestimento 
devem estar livres de poeiras, gorduras, tintas e óleos ou qualquer tipo 
de resíduos que possam comprometer a aderência da argamassa.



Assentar com argamassa AC3 flexível (preferencialmente argamassa 
branca), ou consultar o fabricante sobre as outras argamassas indicadas 
para o formato e tipo de revestimento. 

Inicie a aplicação da argamassa espalhando-a sobre a base com uma 
desempenadeira. Passar primeiro com o lado liso e depois com o lado 
dentado, fazendo ângulo de 60 graus entre a desempenadeira e a 
base, formando os sulcos e cordões. Bata moderadamente com um mar-
telo de borracha para esmagar os cordões da argamassa e garantir a 
aderência (dupla colagem – conforme NBR 13754/1996). 
É importante garantir que não fiquem espaços sem argamassa sob as 
peças.

Aplicar argamassa no revestimento e na parede ou contra piso, de 
forma que a aplicação fique em dupla camada ou cordão cruzado.



PASSO A PASSO

Molhe a parede em 
que o revestimento 

será aplicado.
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Molhe a superfície 

de assentamento do  
revestimento. 

Passe, em abundân-
cia, a argamassa na 

peça.

54
Passe a argamassa 
na parede ou no 

contrapiso.

Coloque a base do 
revestimento/piso 

contra a parede/base 
e esmague os cor-

dões gradativamente 
da base ao topo. 

Descole a peça e
verifique os pontos

onde falta argamas-
sa e preencha-os.
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Com peças que não irão receber acabamento com pintura (cimentos 
branco e peças coloridas), use luvas brancas durante o manuseio. Caso 
necessite cortar peças use sempre corte a seco (evita manchas).

Use sempre disco de corte diamantado contínuo, (nunca use disco seg-
mentado). Primeiro corte superficialmente na face de acabamento do 
revestimento, e depois efetue o corte definitivo.

TEMPO DE APLICAÇÃO DA
ARGAMASSA

Tempo de repouso: após o preparo, ou seja, após a mistura, deve-se 
deixar a argamassa em repouso por alguns minutos. Utilize a argamassa 
diluída de forma que, depois de aplicada, no momento da colagem do 
revestimento, esta não apresente aspecto de seca (o ponto correto se dá 
quando a argamassa, ao ser tocada, está macia e “cola ou adere’’ nos 
dedos). Este procedimento deverá ser observado tanto na parede de 
assentamento quanto no revestimento. Caso a argamassa esteja resse-
cada remova e humedeça novamente a parede e o revestimento e rea-
plique a argamassa. 

Tempo em aberto: é o tempo pelo qual a argamassa poderá ficar esten-
dida sobre o reboco antes do assentamento do revestimento. Neste caso 
também consultar a embalagem da argamassa usada, pois as recomen-
dações podem se alterar de um fabricante para outro.



Tempo de utilização: a argamassa preparada deve ser utilizada no 
prazo máximo de 2 horas e 30 minutos. Em caso de dúvidas, consulte 
instruções na embalagem do fabricante.

Tempo de secagem: o tempo de pode alterar dependendo da marca e 
do clima (calor, frio, vento e umidade do ar).

Outras informações: consultar instruções na embalagem da argamassa.

Retire os excessos de argamassa das juntas e sobre os revestimentos. Em 
caso de peças de revestimentos claros, proteja o martelo de borracha 
(envolva-o com fita crepe).

Assente os revestimentos utilizando espaçadores de 3 a 5mm para 
revestimentos lisos (peças de plástico em forma de "cruz" ou "T", que 
fazem com que os revestimentos tenham a mesma distância entre si). Em 
paredes internas poderá se optar por junta seca (sem rejunte).

Assentamento com altura acima de 1,5m (considerando alguns fatores 
como: intempéries, e possíveis patologias não perceptíveis ou ocultas no 
chapisco, emboço ou reboco, etc...) sugerimos o uso de chumbadores ou 
fixadores tipo hastes ou parafusos . Caso o técnico responsável Blue Bolt
pela obra julgue necessário chumbadores, estes poderão ser usados 
também em áreas internas.

É importante ressaltar que em rebocos que apresentam patologias per-
ceptíveis, recomenda-se remover o reboco e refazer usando tela plásti-
ca soldada, ancorando a mesma na parede com fixadores parafusos e 
buchas.



REJUNTE

Rejuntar 72 horas .  após o assentamento

Rejunte em área externa: em caso de tempo chuvoso que dificulte a apli-
cação do rejunte, proteja o revestimento para não receber incidência 
direta de chuvas. A água da chuva poderá penetrar no espaço de rejun-
te não executado, escorrendo entre a parede e o revestimento, poden-
do aflorar manchas brancas sobre a superfície do revestimento (eflores-
cência ou carbonatação). Manchas brancas são provenientes da rea-
ção do reboco e da argamassa em contato com a água. Estas manchas 
são de difícil remoção necessitando de produtos específicos.

Pode se rejuntar com espátula de borracha ou aplicar o rejunte com 
bisnaga.  deve ser flexível e impermeável e deve ser diluído a O rejunte
ponto de facilitar o preenchimento de todos os espaços da junta (3 a 
5mm) da base ao topo do revestimento. Falhas no rejunte resultam em 
infiltrações, e com a evaporação da água infiltrada, pode resultar em 
eflorescências (manchas brancas no rejunte). Em paredes internas pode-
rá se optar pelo assentamento com juntas secas (sem rejunte).

IMPORTANTE

Os revestimentos  e de  com dimensões acima de 15cm cimentícios pedra
x 15cm, instalados a partir de 1,5 m do nível do piso,   obrigatoriamente
precisam ser fixados com a argamassa adequada e com chumbadores, 
insertos metálicos, cantoneiras metálicas ou parafusos galvanizados para 
dar maior segurança e impedir que se desprendam da parede, confor-
me norma técnica ABNT 15846:2010.



Utilizar esponja úmida (macia não abrasiva) para retirar os excessos de 
rejunte e em seguida passar um pano limpo e seco. A limpeza deve ser 
feita de imediato após aplicação do rejunte. Recomenda-se que a limpe-
za seja feita somente com água e sabão neutro, sem necessidade de 
utilizar ácidos ou outros produtos impróprios.

OBSERVAÇÕES

Evite manchar peças com rejunte utilizando fita crepe de baixa aderên-
cia. A fita deve ser removida no máximo de 20 a 30 minutos após sua 
colagem. Aplique a fita apenas em pequenas áreas (fitas aplicadas por 
longo período podem deixar resíduos de cola no revestimento).

1Revestimento cimentício ,  e  é   3D atérmico concreto aparente
passível de manutenção periódica, e para isso recomendamos 
aplicar depois de instalado KOROMIX HIDRO PROTEÇÃO PARA 

CONCRETO. Reaplicar KOROMIX HIDRO após cada 1,5 a 2 anos, ou 
aplicar similares como acquella ou óleo fugante.

2Para revestimentos cimentícios  ou  recomenda-ferrugem aço corten
mos manutenção a cada 1,5 a 2 anos com proteção UV. 
Recomendações: Aplicar 1º uma demão com ANATHANE VERNIZ 

BRILHO  (REF-1551-0200) diluído com . A mistura COMP. A COMP. B
deverá ser: 6 partes de componente A para 1 parte de componente B, 
diluir com 5% diluente para ANATHANE cod. 0501-0018. Em 2º aplicar 
uma demão com ANATHANE FOSCO VERNIZ  diluído com COMP. A
COMP. B  (6 partes de componente A para 1 parte de componente B) 
diluir com 5% diluente para ANATHANE cod.  0501-0018.

3Revestimentos cimentícios podem sofrer pequenas variações de 
cores.



(51) 3637-7170  ou  (51) 99317-8285
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