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Resumo de orientações técnicas para os pisos atérmicos borda pool
Transporte
Para evitar quebras durante o transporte, os produtos Borda Pool são embalados em caixas de papelão
com proteção na parte interna entre uma peça e outra e ainda colocadas em pallets para uma maior
proteção.
Recomenda-se cuidado quando for soltar as fitas de amarração para que as caixas não façam o ‘efeito
dominó’, vindo a danificar as peças.
Recebimento:
É necessário que o comprador ou uma pessoa de sua confiança esteja no local para ficar responsável
pelo recebimento e conferencia do material, conforme o pedido.
Se verificar alguma irregularidade na entrega do produto, notificar o fato no recibo de entrega ou o
contratante do mesmo. Se nenhuma ocorrência for registrada, o produto será considerado aceito.
Assentamento:
Recomendamos que o assentamento dos produtos Borda Pool seja no final da obra, evitando manchas
decorrentes de sujeiras relativas a outros serviços que estejam sendo efetuados ao mesmo tempo na
obra.
Caso não seja possível, após o assentamento cobrir o piso com plástico limpo (nunca com papelão,
madeira ou qualquer outro material que possa vir a manchar o piso).
Os produtos deverão ser assentados semelhantes a mármores e granitos, com argamassa de
assentamento AC III.
O verso da placa deverá ser escovado e molhado antes do início do processo de assentamento. Deve-se
garantir que toda a parte inferior da peça esteja em contato com o substrato e também no contra-piso
a fim de evitar os espaços vazios entre a peça e o substrato e por consequência possíveis trincas.
Usar desempenadeira com dentes de 10mm.
Observação:
Para o assentamento, utilizar argamassas colantes flexíveis, de preferência para grandes formatos.
Para cores claras prefira sempre argamassa na cor branca. Por se tratar de produto artesanal, a face
inferior do piso pode apresentar certa irregularidade, a qual deve ser compensada com argamassa para
um melhor nivelamento.
Rejuntamento:
 O rejuntamento deverá ser feito com bisnagas de rejuntamento. Caso não seja possível, rejuntar com
cuidado para que não sejam preenchidos os furos das texturas das peças com rejunte.
 Recomenda-se utilizar fita crepe nas arestas das peças antes de umedecer as juntas, retirando a mesma
tão logo seja executado o rejunte daquele local.
 Antes de rejuntar, é necessário umedecer as arestas dos pisos para que o rejunte não perca água para
a peça, causando assim, esfarelamento do mesmo.
 Após a inserção do rejunte prosseguir a limpeza com pano limpo ou esponja de espuma.
 O rendimento médio de 10 kg do rejunte é de aproximadamente 20m².
As juntas deverão ter de 5 mm a 8 mm, dependendo da dimensão da peça.
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Limpeza:
 Após assentamento e rejuntamento dos produtos os mesmos deverão ser cobertos com um plástico
transparente até a finalização total a obra.
 Após finalização da obra, lavar toda a área utilizando uma máquina de alta pressão com o jato leque a
aproximadamente 30 cm da peça.
 Depois de feito a limpeza aplicar detergente neutro ou alcalino, esfregar toda a área e retirar o produto
utilizando a máquina de alta pressão.
 Pode-se também utilizar vassouras ou escovas de cerdas macias ou ainda a escovação mecânica,
utilizando sempre discos de cores branca ou bege.
 Caso ocorra alguma mancha mais forte, poderá ser utilizado também lixa d’água 280, ou água
oxigenada 200 vol. (peróxido de hidrogênio) Consultar a fábrica sobre esse procedimento. Caso não
consiga remover a mancha, entrar em contato com nossa área técnica.
 IMPERMEABILIZAÇÃO:
 Para se iniciar o processo de impermeabilização é necessário que o produto esteja limpo e seco, em
áreas
externas
24
horas
e
internas
48horas
após
a
limpeza.
Após a lavagem e secagem do piso aplicar duas demãos de impermeabilizante à base de óleofugante,
cruzando as demãos.
 Utilizar rolinho de lã cerdas curtas.
 A impermeabilização deverá ser feita novamente a cada seis meses ou quando notar acúmulo de
fungos ou manchas nas peças, principalmente aquelas em contato direto com a água da piscina.
 Maiores informações sobre limpeza e impermeabilização, consultar o manual técnico especifico do
produto a ser utilizado.
Informações e Atendimento

Borda Pool Cerâmica
Telefone/FAX (16) 3235-3450 | (16) 99156-3746 (Whatsapp)
Site: www.bordapool.com.br | E-mail: contato@bordapool.com.br
Avenida Maria de Jesus Condeixa, 870 - Jd. Palma Travassos
Cep: 14091-240 - Ribeirão Preto - SP
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