COMO EVITAR DESCOLAMENTOS
Descolamentos de cerâmicas e porcelanatos é um problemão para muitas construtoras.
Por isso, a TECPAR buscou no mercado as melhores soluções em produtos e especialistas.
Acompanhou o dia-a-dia de obras e anotou as boas práticas e as que precisam ser melhoradas.
A INCEFRA e a VILLACOL uniram-se e apresentaram as melhores soluções possíveis, lembrando
sempre que as Normas Técnicas de Assentamento devem ser sempre seguidas para que os bons
resultados aconteçam.
Alerta para a colagem de formatos maiores e aplicação diretamente sobre bloco, que exigem projeto
executivo, padronizações e acompanhamento especiﬁco. Se esse for o caso da obra, recomendamos
contatar o Departamento de Engenharia da TECPAR, para ações preventivas.

INFORMAÇÃO

Descolamentos podem ser evitados com
medidas simples. Um bom revestimento
cerâmico, argamassa colante de qualidade,
projeto de assentamento preventivo,
padronizações e treinamento de equipes
garantem a tranquilidade e desempenho
de superfícies revestidas.
Para que isto aconteça, a Tecpar criou
o Programa de Descolamento Zero!

Linha Técnica Incefra - desenvolvida especialmente para obras rápidas.
74.000.000 m² já assentados em todos os tipos de sistemas construtivos.
EPU baixa – bem abaixo das recomendações das Normas Técnicas.
Engobe de proteção especial – feito com materiais inertes para não
comprometer a aderência.
Muratura mais aderente - para melhor contato entre a argamassa e a
base do revestimento.
Argamassas e rejuntes aditivados Villacol - preparados especialmente
para obras rápidas, ajudam a melhorar o desempenho da colagem.
Venda exclusiva para construtoras.

INFORMAÇÃO

Projeto de assentamento preventivo - preparado por especialistas para
melhor desempenho da colagem, ganho de tempo, otimização estética e
redução das perdas de materiais.
Inclui Manual - Como Evitar Descolamentos - desenvolvido por Marco
Diehl Perícias Técnicas Cerâmicas.
Informativos e Treinamento - para garantir os padrões a serem seguidos
pelas diversas equipes e fases da obra, sempre com caráter preventivo.
Inclui Manual de Obra - adaptado ao sistema construtivo, formato e
sistema de colagem da obra.

serviços

Para maiores informações, consulte seu representante
ou diretamente com o departamento técnico da Tecpar.
contato@tecparceramicas.com.br

