Linha INTAGLIO

Linha INTAGLIO
Rejuntamento (opcional): Se for feito este trabalho, indicamos o uso de
rejunte da cor da peça.

Opções de Assentamento
Ex.: Usando um único tamanho.
1. Inicie o assentamento com peças cortadas no sentido vertical
em larguras diferentes, caso queira evitar o alinhamento vertical.

Sugestões:
Intaglio Real: Cor Palha

Intaglio Rústico: Cor Marrom Tabaco

Intaglio Café: Cor Marrom Café Intaglio Clássico: Cor Caramelo (2 partes) +
Cor Cinza Platina (3 partes)

(Marca: Quartzolit)

Limpeza
Faça a limpeza em etapas, a cada 6 peças,
no prazo máximo de 1 hora, para evitar que
resíduos de argamassa e/ou rejunte sequem
sobre a peça e manche-as.
Limpe com uma esponja úmida, utilizando
apenas água e sabão.

2. Assentamento seguindo um padrão (matando junta).

Passeio - Revestimentos e Sensações
A Passeio é uma empresa de revestimentos de parede à base de
cimento de alto padrão de qualidade e estética, que agrega sofisticadas
técnicas de design ao tradicional processo de fabricação de revestimentos rústicos.
Mais do que simplesmente vender materiais para revestir parede, a
Passeio vende a seus clientes o poder de transformar ambientes em
experiências.

‘‘Cimento transformado em experiência sensorial’’

Produtos - Linha INTAGLIO
Dimensões:
Modelos:
Intaglio 10

Nunca aplique durante o assentamento e/ou na limpeza diária água sanitária, solvente, amoníaco, aguarrás, removedor, álcool ou qualquer tipo
de ácido.

Impermeabilização
Intaglio Real e Rústico - Produto fornecido hidrofugado com
Hidrorepell WB - Hidrofugante à base de água.
A manutenção deverá ser refeita quando for percebido que o revestimento
tornou-se permeável, cerca de 18 meses após assentado.

70 cm x 10 cm x 1,5 cm (Aprox.)

Intaglio Real (10 - 15 - 20)
Cor: Marfim

Intaglio 15

Intaglio Rústico (10 - 15 - 20)
Cor: Castor

70 cm x 15 cm x 1,5 cm (Aprox.)

Intaglio Café (10 - 15 - 20)
Cor: Marrom Escuro

Ex.: Usando diversos tamanhos.
1. Assentamento de forma aleatória (sem padrão).
Intaglio Clássico e Café - Produto fornecido impermeabilizado com
Hidrorepell - Cimentok* na cor castanho.

A manutenção deverá ser refeita quando for percebido que o revestimento tornou-se permeável, cerca de 18 meses após assentado ou que tenha
sofrido com algum atrito.

Intaglio 20
70 cm x 20 cm x 1,5 cm (Aprox.)

Intaglio Clássico (10 - 15 - 20)
Cor: Marrom Claro

Maiores informações em nosso site.
Produto impermeabilizado de fábrica.

Instruções:
1. Lavar com água abundante e deixar secar durante 24 horas, antes de
fazer a aplicação do Cimentok.
2.‘’Esticar’’ o produto com o auxílio de uma trincha.
3. Observar as instruções detalhadas de aplicação na embalagem.
*Gel envelhecedor utilizado para tratamento estético da superfície cimentícia.
Hidrorepell: www.hidrorepell.com.br

2. Assentamento seguindo um padrão.

Tempo de secagem:
Parede externa - painel seco após 15 dias sem chuva.
Parede interna - painel seco após, no mínimo, 25 dias.
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sac@passeiorevestimentos.com.br
Tel.: (21) 2617-0100
Av. Francisco Azeredo Coutinho, 1027
São Gonçalo - RJ - 24752-427
www.passeiorevestimentos.com.br
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Linha INTAGLIO

Linha INTAGLIO
Passo a passo do assentamento

Cuidado Extra - Importante
assentar uma pingadeira em
muros, muretas e fachadas
sem cobertura ou qualquer
outro tipo de proteção contra
a chuva.

Características
Assim como a arte que inspira seu nome, é baseada nas mais
nobres madeiras e composta por peças de precisão e refino
de artistas.

Utilizando uma broxa de pintura,
umedeça a parede e remova resí duos que venham a prejudicar a
aderência da argamassa.

Revestimentos cimentícios de parede com texturas, veios, nós,
nuances de cores, idênticas às madeiras originais da Califórnia

Estenda a argamassa na parede
com o lado dentado da desem penadeira, em uma área de 1m²
aproximadamente.
Não deixe secar a argamassa.

Assim, evita-se a infiltração das águas de chuva entre a peça e a parede.
E que manche também a superfície com filetes de água.

(USA).
O uso de revestimentos cimentícios para revestir paredes em
obras residenciais e comerciais, internas e externas, ou “misturando” a outros acabamentos como vidro, ferro, aço etc. com-

Manual de Assentamento
Importante seguir este manual passo a passo, pois os produtos da Passeio
são à base de cimento, possuindo características próprias.

põe ambientes marcantes, contemporâneos e aconchegantes.

Caso as especificações não sejam seguidas, não haverá garantia do produto,
além da colocação ficar comprometida sob risco de falta de aderência da
peça.

Foi desenvolvida a partir da percepção de uma forte tendência
atual em decoração de ambientes.

Limpe o verso da peça com uma
esponja úmida.

Qualquer dúvida ou informação importante, entrar em contato com a fábrica
antes do início do assentamento.

Benefícios

Devoluções só serão aceitas antes do produto assentado.
Profissionais como arquitetos e decoradores podem seguir
suas inspirações, usar e abusar deste material, que permite
criações arrebatadoras com diversidade de opções que o
revestimento INTAGLIO oferece.

Espalhe a argamassa sobre todo
o verso da peça.

Argamassa
AC II
Argamassa colante de uso externo e interno.
Para áreas como salas, varandas, garagens, muros, áreas ao redor de
piscina ou ao redor da casa.

Em três tamanhos e em quatro cores, que podem ser usados
individualmente, ou intercalados, aleatoriamente ou padronizados, abrindo assim uma infinidade de possibilidades de
paginação.

Pressione com as duas mãos a
peça contra a parede, nunca utilize
o cabo da colher para ajudar nesta
tarefa.

AC III
Argamassa colante flexível. Alta adesividade e flexibilidade.
Ideal para fachadas.

Com naturalidade percebe-se a vantagem sobre a preservação
do meio ambiente. Oferece ao ambiente esta percepção de
valorização ecológica, pois não prejudica a natureza com o
desmatamento.

ESPECÍFICA (Impermeável, Refratária, etc.)
Ideal para ambiente de lareiras e churrasqueiras.

DRY WALL
Indicada para assentamento em paredes de gesso acartonado. Colante
flexível de alta aderência.

Não sofre desgastes com as intempéries e pragas comuns às
madeiras.

Cuidados com o preparo da parede

Fácil manutenção.

A parede precisa estar com o emboço limpo e firme, nunca esfarelando ou
oco, para que as peças não se destaquem.

Produto embalado.

Caso a parede apresente umidade, é obrigatório fazer a sua impermeabilização com o produto específico

Impermeabilizado de fábrica.

Para perfeita aderência do produto é importante a remoção de toda a tinta,
massa ou qualquer outro revestimento existente.
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Os cortes e nivelamento podem ser efetuados com o
auxílio de ferramentas apropriadas.
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