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A é uma empresa de revestimentos de parede à base de

cimento de alto padrão de qualidade e estética, que agrega sofis-

ticadas técnicas de design ao tradicional processo de fabricação

de revestimentos rústicos.

Passeio

Passeio - Revestimentos e Sensações

‘‘Cimento transformado em experiência sensorial’’

Linha Privilege

PRI-001

Pingadeira - Importante assentar uma pingadeira quando se tratar

de muros, muretas e fachadas sem cobertura.

O objetivo é evitar a infiltração de água das chuvas  entre a peça e

a parede.

Nunca aplique durante o assentamento (e/ou na limpeza diária) água

sanitária, solvente, amoníaco, aguarrás, removedor, álcool ou qualquer

tipo de ácido.

Impermeabilização
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Revestimento cor Muschio (preto)

Use o produto: Hidrorepell Selador Cimentício WB-à base de água.

Deverá ser refeita quando for percebido que o revestimento tornou-se

permeável (cerca de 18 meses após assentado).

Manutenção:

Instruções detalhadas sobre aplicação, vide embalagem ou consulte

o site: www.hidrorepell.com.br

A limpeza da argamassa durante o assentamento deve ser feita em eta-

pas que  atinjam o espaço equivalente a seis (06) peças, dentro do prazo

máximo de 1hora.

sac@passeiorevestimentos.com.br
Tel.: (21) 2617-0100

Av. Francisco Azeredo Coutinho, 1027
São Gonçalo - RJ - 24752-427

www.passeiorevestimentos.com.br
Papel

Reciclado

O produto é fornecido encerado - uso exclusivo para área externa.

Manutenção: Cera incolor - em pasta.

Revestimentos demais cores:

Sua linha de produtos passeia - daí seu nome - por diferentes esti-

los e materiais utilizados nas mais diversas regiões ao redor do

mundo, tais como pedras, madeiras, materiais clássicos e de demo-

lição, dando liberdade à criatividade para concepção de projetos

nos mais variados conceitos.

Requinte e beleza com exclusividade para quem entende

que revestir é  ir mais além: ambientes que se transformam

em nobres galerias de arte.

Com peças que enaltecem as sensações de bem-estar e requinte

estar em um ambiente revestido com produtos é instigar

os sentidos.

Passeio

Produtos impermeabilizados de fábrica - exceto  Muschio (preto)
Muschio  somente para ambientes internos.

Espalhe uma camada de argamassa

com uma colher de pedreiro sobre

todo o verso da peça.

Pressione com as duas mãos a peça

contra a parede, fazendo leve movi-

mento de vaivém, até que os sulcos

da argamassa se desfaçam.

Nunca utilize o cabo da colher para

ajudar nesta tarefa.

-

Limpe o verso da peça com uma

esponja úmida.

Paginação desta foto: 30% Bello e 70% Bello Farfalla.

6

Limpeza

Assim, evita-se que os resíduo sequem totalmente sobre as peças,

manchando-as de um modo irreversível.

Limpe com uma esponja semi-úmida utilizando apenas água.

Da mesma forma na limpeza diária.

O produto é fornecido impermeabilizado.

Estenda a argamassa na parede com o

lado dentado da desempenadeira, em

uma área suficiente para o assenta-

mento de seis

Não deixe secar a argamassa.

(06) peças.

Cortes e nivelamento - devem ser efetuados com auxílio de ferra-

mentas apropriadas.
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Manual de Assentamento

Importante seguir este manual passo a passo, pois os produtos da

são à base de cimento e que possuem características próprias.

Na eventualidade de qualquer das especificações deixar de ser segui-

da a colocação fica comprometida pelo risco de falta de aderência da

peça, além de se dada pelo fabricante.

Qualquer dúvida ou informação importante, entrar em contato com

a fábrica

Devoluções só serão aceitas antes do produto assentado.

Passeio

perder a garantia do produto

antes do início do assentamento.

Argamassa

AC II - somente para peças (20cm x 20cm).

Argamassa colante de uso externo e interno. Para áreas como salas,

varandas, garagens, muros, áreas ao redor de piscina ou ao redor

da casa.

Cuidados com o preparo da parede

A parede precisa estar com o emboço limpo e firme, nunca es-

farelando ou oco, para que as peças não se destaquem .

DRY WALL -

Indicada para assentamento em

Colante flexível de alta aderência.

paredes de gesso acartonado.

ESPECÍFICA - Impermeável, Refratária, etc.

Ideal para ambiente de lareiras e churrasqueiras.

Para perfeita aderência do produto é importante a remoção de

toda a tinta, massa ou qualquer outro revestimento existente.

Caso a parede apresente umidade, é obrigatório fazer a sua

impemeabilização com o produto específico.

Permite transformar um ambiente com linhas que se misturam

a luz,surpreendendo a visão.

Fiori Tracciati

Dimensões:

20cm x 20cm x 1,2cm (aprox.)

A vertente sutil da Fiori que chega trazendo paz e harmonia pa-

ra os ambientes.

Dimensões:

40cm x 40cm x 1,2cm (aprox.)

Peso médio: 4,100 Kg (peça)

Fiori Delicata

Representa a beleza e perfeição da natureza, traduzidas em

uma peça moderna e de acabamento preciso.

Fiori

Muschio (preto)
Puro (branco)
Aurora (amarelo)
Grafitto (cinza)

Cores
disponíveis:

Os modelos Fiori, Fiori Delicata e Fiori Tracciati possuem, co-

mo destaque, relevos de flores  que ‘’passam’’ de uma peça

para outra, dando continuidade desde que assentados

sempre na mesma posição.

Menos é mais. O minimalismo se impõe através dos traços firmes

e ângulos retos, dando liberdade à criação.

Bello

O belo se faz em detalhes. A Passeio dá asas a imaginação e traz a

leve sensação de liberdade do vôo das borboletas.

Bello Farfalla

Dimensões:

Muschio (preto)
Puro (branco)
Aurora (amarelo)
Terracota (laranja)

Cores
disponíveis:

Muschio (preto)
Puro (branco)
Aurora (amarelo)
Terracota (laranja)

Cores
disponíveis:

A composição dos modelos Bello e Bello Farfalla, resulta em

uma interessante experiência através de suas inúmeras possi-

bilidades de paginações.
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AC III - Argamassa colante flexível.

Alta adesividade e flexibilidade. Ideal para fachadas e peças de

grandes dimensões e/ou peso, como as peças (40cm x 40cm).

Muschio (preto)
Aurora (amarelo)
Grafitto (cinza)

Cores
disponíveis:

Dimensões:

40cm x 40cm x 1,2cm (aprox.)

Peso médio: 4,100 Kg (peça)

Muschio (preto)
Puro (branco)
Aurora (amarelo)
Grafitto (cinza)

Cores
disponíveis:

Passo a passo do assentamento

Utilizando uma broxa de pintura, umedeça a parede e remova

resíduos que venham a prejudicar a aderência da argamassa.

Dimensões:

20cm x 20cm x 1,2cm (aprox.)

20cm x 20cm x 1,2cm (aprox.)


