REVESTIMENTO 3D – MODELO ROSÁCEA
INSTRUÇÕES BASICAS PARA INSTALAÇÃO DO MODELO ROSÁCEA
PAGINAÇÃO:
•

O modelo Rosácea é composto por uma peça com dimensões de 25x25cm.

•

Observar que a peça pode ser aplicada em diferentes posições, criando outros tipos de paginação,
mudando o efeito do desenho.

•

COMO COLAR?

Utilizando Cola PL600 da CASCOLA: Aplicar a cola em toda a borda posterior da peça que
fará contato com a parede (Inclusive a linha diagonal), nunca deixar alguma área da borda sem
cola, fazendo um filete continuo de até 2mm de espessura, fazer a colocação da peça na parede
tomando sempre cuidado para que não haja excessos de cola, mantenha a peça pressionada
contra a parede por pelo menos 30 segundos.
Utilizando Cola de Contato (Sapateiro): Aplicar a cola em toda a borda posterior da peça que
fará contato com a parede, nunca deixar alguma área da borda sem cola, também aplicar a cola
na parede deixando um tempo até formar uma liga antes de iniciar a colocação das peças na
parede.

•

COMO CORTAR?
As peças podem ser cortadas utilizando uma serra comum de cortar aço.
Depois de cortar-las utilizar uma lixa para fazer o acabamento das peças.

•

COMO PINTAR? (Apenas para peças sem pintura de fabrica)
A pintura deve ser feita sempre com pistola utilizando tintas a base de solvente, como por
exemplo: Esmalte Sintético a Base de Solvente ou Poliéster.

Onde for necessário utilizar uma massa multiuso ou acrílica para fazer o acabamento das juntas,
lixar, depois pintar ou repintar caso necessário;
•

COMO FAZER REPARO DE PINTURA? (Somente para peças já com Pintura de Fabrica)

Se por ventura acontecer algum dano a pintura da peça no momento de sua instalação ela pode
ser facilmente reparada, para isso é necessário verificar o código da cor da tinta conosco no
Fone (45) 3223 5785 e confeccionar em qualquer loja que possua tintas automotivas uma Lata
Spray de tinta ‘Poliester’ com o código correspondente.

Com a Tinta em Lata Spray é possível também dar acabamento nas junções das placas,
recortes entre outros.
•

COMO UTILIZAR A LATA SPRAY: Utilizar a Lata Spray em movimentos longitudinais mantendo
sempre uma distancia mínima de 20cm do bico aplicador a superfície que será pintada.

•

ONDE POSSO APLICAR?
O Revestimento pode ser aplicado nos mais diversos tipos de superfícies como Drywall, ACM, Cerâmica,
Madeira, Concreto, Tijolo, Gesso entre outras superfícies livres de umidade e sujeira.

•

FERRAMENTAS PARA INSTALAÇÃO:

-Trena
-Nível
-Esquadro
-Lixa 350 e 400
-Cola para Montagem e Fixação – Ex.: CASCOLA PL 600 ou COLA DE CONTATO;
-Massa Multiuso ou Massa Acrílica para acabamento (rejuntamento)

PASSO A PASSO PARA APLICAÇÃO DO REVESTIMENTO ROSACEA

1 - Medir a Altura e Largura do ambiente ou parede, para calcular a quantidade de placas a serem utilizadas
(Dimensão da placa 25cm x 25cm)
2 - Marque na parede linhas de referência de onde iniciará a colocação das placas, importante cuidar o
alinhamento para que esteja nivelado.
3 - Aplique a Cola de Montagem e Fixação (ex. Cascola PL600) ou Cola de Contato nas bordas que irão fazer
contato com a parede (parte traseira da placa), quanto à quantidade de cola necessária, utilizar uma espessura
de aprox. 2 mm de diâmetro de cola. O Rendimento de uma embalagem de 375g de Cola PL600 é de até 4m².
4 - Fixe a placa na parede de acordo com a sua marcação, pressionando-a
levemente toda a sua borda por aproximadamente 30 segundos, não precisa de suporte para mantê-la fixada.
Na colagem da primeira peça utilizar o Nível para que a peça fique nivelada desta forma todas as outras peças
também ficarão alinhadas. Note que é importante manter uma pressão sob a placa de forma que a mesma
mantenha suas bordas (Superior/Inferior) retas já que essas bordas têm uma tendência a ficarem levemente
curvadas.
5 - Para retirar os excessos de cola da placa caso necessite espere a cola secar, pois depois da cola seca ela
perde a liga, ficando mais fácil de remover.
6 - Dependendo do tamanho do detalhe a ser feito com o revestimento ou o tamanho da parede, será necessário
cortar algumas placas para fechar o desenho ou acabamento. Neste caso recomenda-se que seja medida cada
placa conforme o lugar a ser encaixado, para que fique com a medida certa. As placas podem ser cortadas com
serra para aço, cerra circular elétrica, serra tico-tico entre outros, faça o acabamento após o corte com uma lixa
350.

ACABAMENTO DO REVESTIMENTO (Somente para peças sem Pintura de Fabrica)

Os Revestimentos Markza tem sua superfície preparada para receber tintas à base de solvente com as mais
variadas cores. Para melhor efeito recomendamos a pintura com acabamento acetinado ou fosco, escolha uma
tinta de boa qualidade.
A pintura deve ser feita com uma pistola. O rendimento da tinta: 900 ml pode render até 10m² de pintura com duas
demãos.

PASSO A PASSO PINTURA:

1- Onde for necessário preencher os espaços que ficaram entre as placas com uma massa para rejuntamento que
pode ser a “multi-massa” ou massa acrílica. Em seguida retirar todo o excesso da massa com um pano úmido e
deixar curar.
2 – Lixe os espaços de rejuntamento com lixa 600 para dar melhor acabamento.
3 – Limpe toda a superfície da peça com um pano limpo úmido caso necessário.
4 – Pinte com uma pistola, antes faça à mistura da tinta e teste em outro local a regulagem da pistola. Para que a
pintura fique uniforme e sem excessos.
6 – Para melhor acabamento recomenda-se a segunda demão de tinta. Espere secar a primeira demão por 3 a 4
horas, se necessário utilize uma lixa 600, lixando as placas para tirar qualquer imperfeição, limpe novamente e
pinte a segunda demão.
*A Markza não se responsabiliza pela instalação do revestimento

