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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

Mais do que simplesmente vender materiais para revestir parede,

a vende a seus clientes o poder de transformar ambientes

em experiências.

Passeio

Passeio - Revestimentos e Sensações

‘‘Cimento transformado em experiência sensorial’’

Parede externa

Parede interna

- painel seco após 15 dias sem chuva.

- painel seco após, no mínimo 25 dias.

Tempo de secagem

ROC-001

Rejuntamento

Sugestões

de

rejuntes:

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

permeável, cerca de 18 meses após assentado.

Hidrorepell Selador Cimentício WB - à base de água.

Aplicar após assentamento em paredes próximas a churrasqueiras e

áreas sujeitas a receber gordura, óleo, graxa e etc.

- Manutenção:

- Proteção extra:

Instruções detalhadas sobre aplicação dos produtos citados acima,

vide embalagem ou consulte o site: www.hidrorepell.com.br

Aplique Hidrorepell Hidrofugante WB - à base de água, após o painel

totalmente seco.

2- Faça o rejunte mais consistente e aplique com uma espátula.

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

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

www.passeiorevestimentos.com.br
Papel

Reciclado

Para ambientes que pedem elegância e sobriedade das rochas.

A prova de que o forte também pode ser belo.

A firmeza e brutalidade  dos clássicos muros medievais com um

acabamento moderno e contemporâneo.
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1- Remova toda poeira sobre a peça com uma esponja úmida.

A limpeza deve ser feita em etapas que  atinjam o espaço equivalente

a seis (06) peças, dentro do prazo máximo de 1 hora. Assim, evita-se

que os resíduos, sequem totalmente sobre a peça, manchando-as de

um modo indesejável e irreversível.

Limpe com uma esponja, utilizando apenas água.

Da mesma forma, na limpeza diária.

Limpeza

OBS:

1 - Para definir a tonalidade desejada do rejunte, faça um teste com

uma das misturas sugeridas acima. Se desejar

altere a proporção dos componentes.

2 - Use areia peneirada.

tons mais claros ou

mais escuros,

Branco: 01 areia + 02 cimento branco

Bege: 02 areia + 01 cimento branco

Cinza: 01 areia + 03 cimento cinza

Aguarde a massa de rejunte ‘’puxar’’ para iniciar este trabalho.

Não deixe secar totalmente sobre a peça.

Produtos - Castello

Castello Aurora

(Amarelo)

Castello Tahine

(Marrom)

Castello Graffito

(Cinza)

Peso médio: 5,400 Kg (Peça)70cm x 20cm x 2,5cm (aprox.)Dimensões:
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Benefícios

Características

Manual de Assentamento

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

são à base de cimento, possuindo características próprias.

Caso as especificações não sejam seguidas, do

produto, além da colocação ficar comprometida sob risco de falta

de aderência da peça.

Qualquer duvida ou informação importante, entrar em contato com

a fábrica

Passeio

não haverá garantia

antes do início do assentamento.

Devoluções só serão aceitas antes do produto assentado.

Argamassa

Passo a passo do assentamento

Utilizando uma broxa de pintura, ume-

deça a parede e remova resíduos que

venham a prejudicar a aderência da

argamassa.

Retire todo o pó da peça

com uma esponja úmida.

no verso e

na face,

Espalhe uma camada de argamassa

com uma colher de pedreiro sobre

todo o verso da peça.

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.

Os cortes e nivelamento devem ser efetuados com o

auxílio de ferramentas apropriadas.

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 .

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.

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.

AC III Argamassa colante flexível.

Alta adesividade e flexibilidade. Ideal para fachadas e peças

de grandes dimensões e/ou peso.

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.
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Pingadeira -  Importante assen-

tar uma pingadeira quando se

tratar de muros, muretas e fa-

chadas sem cobertura.

O objetivo é evitar a infiltração

de água das chuvas  entre a pe-

ça e a parede.

Para «camuflar» as dimensões das peças, sugerimos iniciar o assen-

tamento cortando-as no sentido vertical em diferentes tamanhos.

O revestimento Castello da Linha Rocca é fabricado de forma artesanal.

Apresenta diferentes relevos e tonalidades que lhe imprimem um aspe-

cto rústico, muito importante na valorização do resultado final.

Através de suas dimensões em grande formato, obtém-se rapidez e

praticidade no assentamento.

O conjunto de seu relevo proporciona um painel de pedras brutas que

realça  uma aproximação com a estética de uma parede medieval.

Assente a 1ª fiada, com cuidado, para que peças com relevos idên-

ticos nunca fiquem juntas. E continue o assentamento misturando

-as  para tornar o painel mais natural, com a beleza, a diversidade e

rusticidade da pedra bruta natural.

Peças à base de cimento pigmentado para revestir paredes internas

e/ou externas, como fachadas, áreas de lazer, salas e ambientes comer-

ciais tais como lojas, restaurantes, hall de escritório etc.


