
MANUAL DE INSTALAÇÃO
DOS REVESTIMENTOS TIJOX

Orientações de assentamento 
e manutenção

Os produtos possuem alta resistência mecânica e durabilidade, desde 

que seu assentamento e manutenção sejam feitos de forma adequada.

Recebimento e Armazenamento
Ÿ Ao receber o produto faça a conferência da: quantidade 

recebida e quantidade adquirida com a nota fiscal;

Ÿ Armazenar as caixas em local limpo, coberto e seco e siga as 

orientações de empilhamento conforme inscrito nas caixas;

Ÿ O produto é sensível  até seu assentamento e 

impermeabilização final, portanto, cuidado com o 

armazenamento e movimentação. 

Ÿ Abra todas as caixas, se possível, e confira as peças. Em caso 

de avarias registre a não conformidade na nota fiscal e no 

conhecimento de transpor te entre em contato 

imediatamente com a fábrica;

Ÿ Recomenda-se a sua execução quando a temperatura 

ambiente estiver entre + 5°C e + 40°C e a temperatura da 

superfície e da base do revestimento estiverem entre + 5°C 

e + 27°C;

Ÿ O estado da superfície da parede deve garantir a aderência 

da argamassa, se possuir tinta, massa ou qualquer outro 

revestimento é necessário a remoção do mesmo; se 

apresentar umidade, é obrigatório fazer a correção e a 

impermeabilização com produtos específicos;

Ÿ Posteriormente monte a paginação (desenho) no chão e 

verifique qual maneira lhe agrada e confira se a parede de 

aplicação está nivelada, limpa, impermeabilizada, 

rebocada/emboçada com acabamento superficial áspero, 

além de curada, no mínimo à 14 dias;

Ÿ Inicialmente entenda as exigências da NBR 13755 sobre 

instalação de revestimento;

Ÿ O reboco/emboço precisa estar firme e com cura já 

completa, nunca esfarelando/oco, para que as peças não se 

desgrude devido a perca de água da argamassa para o 

reboco/emboço; 

Instalação

m Votorantim: Votomassa Cola Tudo - ACIII

m Portokoll: Argamassa Ultraflexível - ACIII

m Bautech: Argamassa - ACII

Ÿ Para o assentamento use argamassa colante 

recomendada:

m IMC-Bauchemie - Argamassa M12

m Bellinzoni: Bellimax ACIII Super aditivada – ACIII

m Ou Similares Ultraflexíveis

Ÿ Atenção: É essencial fazer a verificação e instalação dos 

revestimentos em condições climáticas médias, 

verificadas no local da obra;

Ÿ Para juntas de movimentação, dessolidarização e 

estruturais, seguir recomendações da NBR 13755;

Ÿ O consumo  médio de argamassa é de 5,8kg/m²;

Ÿ Em caso de dúvida sobre a aderência em certas 

superfícies com impermeabilizações ou superfícies com 

diferença térmica considerável, entre em contato com o 

fabricante da argamassa, que é o responsável por sua 

aderência;

 



As matérias primas utilizadas são todas naturais e 

com processo produtivo com técnicas artesanal, 

sendo assim as peças podem sofrer variação de 

tonalidade, dimensão, cor e terem bordas irregulares, 

riscos e pequenos furos. Estas variações são normais 

neste tipo de revestimento, deixando o mesmo ainda 

mais natural e charmoso.

Proteção e Impermeabilização

Ÿ Pressionar a peça levemente contra a parede para o 

preenchimento da argamassa em todo o verso do 

revestimento (os cordões de argamassa devem ser 

totalmente desfeitos), uniformizando as camadas, 

configurando-se impregnação total do lado de trás da 

plaqueta pela argamassa;

Ÿ Seja em áreas internas ou externas sempre umedeça a 

superfície e as peças, sem saturar, antes e após a aplicação 

da argamassa, conforme NBR 13755;

Ÿ Estique a massa em uma área pequena por vez (observar a 

recomendação do fabricante da argamassa). Se não 

houver este cuidado, a massa poderá vitrificar e não colar 

corretamente;

Ÿ A cada 6 fiadas faça a conferência com régua e nível para o 

correto alinhamento e utilize o palito de dente para ajustar 

o nivelamento mantendo espaços de pelo menos 1mm 

nos 4 lados entre os revestimentos;

Ÿ Além de umedecer as peças e a superfície conforme 

orientação acima, manter a umidade da argamassa até a 

cura completa da mesma conforme orientação do 

fabricante da argamassa, isto garante o correto 

desempenho do produto colante, principalmente em 

locais de incidência solar e ventos. Este procedimento é 

imprescindível para evitar a perca água da argamassa 

para a superfície e retrações;

Ÿ Com a desempenadeira de 6mm, estenda com a parte lisa 

a argamassa na parede e também de encontro à base do 

revestimento formando uma camada uniforme de cerca 

de 3 mm a 4mm de espessura e em seguida passe o lado 

dentado formando os cordões de argamassa tanto na 

parede quanto na superfície, conforme NBR 13755;

Ÿ Fixar o revestimento na parede de forma que os cordões 

de argamassa da peça fique cruzados com os cordões da 

parede (formar 90º);

Ÿ Proteger o revestimento recém-assentado da ocorrência 

de intempéries.

Ÿ Os revestimentos são assentados em junta seca (sem 

rejunte) ou rejuntado (máx. 6mm);

GARANTIAS

Ÿ Fazer a impermeabilização somente após a cura da 

argamassa;

Ÿ Em áreas externas o tempo de secagem do revestimento é 

de 24 a 48 horas já nas áreas internas de 48 a 72 horas;

Ÿ A re-impermeabilização deve ser refeita sempre que 

forem evidenciados problemas no tratamento anterior.

Ÿ Antes da aplicação verifique se os revestimentos estão 

limpos, secos e curados;

Ÿ Para proteção e melhor limpeza do revestimento é 

imprescindível a aplicação de silicone hidrorepelente ou 

produto hidro-oleofugante, com no mínimo 2 demãos;

Ÿ Recomenda-se a instalação dos revestimentos na etapa 

final da obra para evitar sujeiras e manchas. Reclamações 

somente serão aceitas mediante apresentação da nota 

fiscal.

Ÿ Atenção! Todo material assentado será considerado 

como produto aceito, impossibilitando trocas, 

devoluções e eventuais reclamações de tonalidade ou 

formato.

Ÿ Contraindicação: Este material não pode ser instalado 

em áreas internas de lareiras e churrasqueiras. 

Ÿ É essencial o cumprimento das exigências conforme NBR 

13755 para a garantia técnica dos produtos.

        (34) 3311.1112        �jox.oficial

www.�jox.ind.br


