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Você adquiriu um revestimento único, resistente e da mais alta qualidade. Para manter 
tais características adote alguns procedimentos durante o recebimento, instalação e 

manutenção do produto. 

Recomendamos que a instalação seja realizada por profissionais especializados em 
assentamento de mármores, granitos e placas cimentícias e com o acompanhamento 

de arquitetos, engenheiros ou técnicos de edificação.  

Por gentileza, leia este material atentamente e certifique-se que o profissional 
contratado para a instalação do produto faça o mesmo antes de executar o serviço. 

Desta forma, você desfrutará da beleza, requinte e durabilidade dos produtos 
Castelatto. 

Caso tenha alguma dúvida ou precise de mais informações, acesse o nosso site    
www.castelatto.com.br e consulte a página de Dúvidas Frequentes, se preferir 

envie um e-mail para sac@castelatto.com.br, ou então entre em contato pelo 
telefone +55 11 4416 6909 ou pelo nosso WhatsApp +55 11 4416-6905.

TENHA A CERTEZA DE UMA ÓTIMA ESCOLHA!
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R E V E S T I M E N T O

MOLEDO

Os revestimentos Castelatto são fabricados em processo semi-artesanal 
e podem apresentar pequenas diferenças de dimensões e cores, além de 
pequenas marcas em suas arestas. São peças de concreto arquitetônico 
de alto desempenho e apresentam as vantagens deste material, como alta 
resistência mecânica e durabilidade, desde que assentadas corretamente.
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1. PRODUTO

3. RECEBIMENTO

4. ARMAZENAMENTO

2. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Cores textura

Marfim Cinza Chumbo Castanho Moledo

Ambientes
Internos

Ambientes
Externos

Revestimento
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• Determine uma pessoa de sua confiança 
para ficar responsável pelo recebimento e pela 
conferência do material. 

• Confira o material conforme o pedido. Se verificar 
alguma irregularidade, siga os procedimentos 
descritos no item 14 - ORIENTAÇÃO PARA 
O CONSUMIDOR NO RECEBIMENTO DO 
PRODUTO.

• Os responsáveis pelo descarregamento e pelo 
armazenamento do produto deverão ter o cuidado 
de seguir as orientações abaixo a fim de preservar 
a qualidade e a integridade do material recebido.

• O material deve ser armazenado em área limpa, 
coberta e de preferência que as caixas estejam 
sobre algum apoio, sem contato direto com o 
chão, evitando assim umidade na a embalagem.

• Não exceder o empilhamento máximo de 10 
caixas.

É muito importante ter alguém capacitado 
para fiscalizar o momento do armazenamento 
do material, para evitar danos ao produto.

ATENÇÃO 

CÓDIGO DESCRIÇÃO TAMANHOS PESO UNID.

0423050720 Painel Moledo Variados 46 M2
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5. PLANEJAMENTO DO 
LOCAL DE APLICAÇÃO

Execute a limpeza do emboço removendo todos os 
tipos de resíduos.

Realize a inspeção da base. Se necessário, proceda 
as regularizações.

• Impermeabilize o emboço. 

• Verifique as condições de estanqueidade do emboço. Caso evidencie 
sinais de umidade e eflorescência, revise as condições de drenagem e 
impermeabilização executadas. 

• Em caso de assentamento sobre sistemas aquecidos, verifique atentamente 
todas as prescrições do fornecedor deste sistema. 

• O emboço deve estar no reboco para realização do assentamento 
adequado. Caso o emboço esteja com gesso, textura, pintura ou acabamentos 
superficiais, recomenda-se a realização do picotamento profundo, retirando 
o máximo de acabamento presente. Também é possível utilizar-se de prime 
para maior aderência.
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6. DEFINIÇÃO DAS JUNTAS

Junta de assentamento: de 2 a 40 mm.

Junta de Assentamento. 

Refere-se ao espaço deixado entre as peças que são rejuntados posteriormente, 
conforme orientação do TÓPICO “11 Rejuntamento”.

7. PREPARAÇÃO DO ASSENTAMENTO

• A instalação do revestimento Castelatto deverá ser, 
preferencialmente, a última etapa da execução da obra, evitando 
assim que a execução de outros serviços possa danificá-lo 
(inclusive o paisagismo). Durante este último procedimento, 
ocorre a evaporação da umidade contida na argamassa e no 
rejunte.

• Após o assentamento e a limpeza, é importante proteger 
o revestimento, lembrando que esse revestimento já segue 
impermeabilizado de fábrica.

• É importante eliminar qualquer resto de sujeira, poeira ou 
nata de cimento na face de assentamento das peças. 

• Utilize escova com cerdas de aço no tardoz das peças e 
remova a poeira com esponja úmida.
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8. PAGINAÇÃO

O Painel Moledo possui uma variedade de modelos e medidas de peça que proporcionam uma 
experiência única a cada ambiente instalado, permitindo a singularidade e o design único. Para que o 
resultado esperado seja obtido, esta linha esta linha não possui uma paginação formal, possibilitando 
uma diversidade de formas de aplicação.

Nesta etapa é importante distribuir as peças de duas caixas no chão, montando uma paginação com 
um mix de peças de diferentes tamanhos. Posteriormente seguir com o assentamento.

9. ASSENTAMENTO

Para o assentamento, utilize argamassas colantes 
flexíveis, específicas para grandes formatos, na cor 
cinza. 

• Umedeça o emboço.

• Para a aplicação da argamassa já preparada no 
emboço, deverá ser utilizada uma desempenadeira 
dentada de 10 mm. Aplique a argamassa com o lado 
liso da desempenadeira com ângulo aproximado de 
30 °. Logo após, forme cordões na superfície com o 
lado dentado com ângulo aproximado de 60°.

• No verso das peças, em sentido contrário, repita 
a operação formando cordões cruzados para que 
se consiga a compensação no esmagamento dos 
cordões.

• Não espalhe panos de argamassa superiores 
a 1,5m² para não exceder o tempo em aberto 
indicado pelo fabricante. 

• Posicione a peça sobre a argamassa aplicada no 
revestimento, em torno de 5cm da posição final. 
Em seguida pressione a peça, arrastando-a até a 
posição final.

• Inspecione a argamassa a cada 10 peças assentadas 
removendo uma para verificação do correto 
esmagamento dos cordões e a porcentagem de 
preenchimento no verso do material.

•Caso os cordões não estejam totalmente 
esmagados, retire todas as placas e inicie o 
assentamento novamente.
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10. REJUNTAMENTO

Preparo do Rejunte.

O rejuntamento da pedra Moledo Castelatto é 
realizado com a Argamassa Cinza utilizada para 
o assentamento e areia, para que seja possível 
obter uma textura que irá remeter ao acabamento 
desejado.

• Para o correto preparo do Rejunte proceda com 
a mistura de 1 saco de Argamassa cinza de 
20Kg para 5Lt de AREIA MÉDIA (areia comum 
utilizada em obra).

• Misture até obter uma mistura homogênea.

• Após obter a correta mistura, utilize aplicador de 
rejunte. A Castelatto envia o aplicador junto 
com o material.

• Proceda com aplicação preenchendo as juntas.

•  Após a aplicação, aguarde a argamassa de rejunte 
obter a secagem necessária para realizar o processo 
de remoção do excesso (Frisar).
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Como avaliar se argamassa está no ponto adequado de 
remover o excesso?

Antes da cura completa do rejunte realizar o teste 
pressionando o dedo contra ele, conforme segue:

Enquanto o rejunte sujar o dedo significa que não está no 
momento certo para proceder com a remoção do excesso 
de rejunte.

O ponto adequado para frisar o rejunte se dá quando, ao 
pressionar o dedo contra o rejunte, ele saia limpo.

Após esse teste concluído 
basta remover o excesso 
de rejunte com auxílio de 
uma espátula ou ferramenta 
similar para o acabamento 
necessário.

Nunca deixe a argamassa 
secar totalmente, pois irá 
impossibilitar a remoção 
do excesso do rejunte e 

inviabilizar o acabamento 
necessário.

ATENÇÃO 
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• É muito importante manter o revestimento coberto com plástico após o assentamento até que a 
obra seja finalizada para evitar qualquer sujeira (não utilizar papelão ou materiais com coloração para 
proteção do revestimento).

•  Não utilize ácidos, incluindo produtos de limpeza de base ácida como, “limpa pedras” e outros.

• Se alguma área apresentar manchas ou sujeiras mais resistentes, consulte a Castelatto sobre estes 
procedimentos.

• Para limpeza é de suma importância que a argamassa esteja com seu tempo de cura total, havendo 
a necessidade de aguardar no mínimo 72 horas após o rejuntamento.

A Limpeza pode ser realizada com sabão Neutro. 

• Enxague as peças.

• Aplique o sabão.

• Esfregue cuidadosamente utilizando uma escova ou esfregão com cerdas de nylon.

• Lave com água em abundância (nunca deixe o sabão secar sobre a peça).

11. LIMPEZA

13
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12. IMPERMEABILIZAÇÃO

13. ORIENTAÇÕES PARA 
RECEBIMENTO DO PRODUTO

O revestimento Moledo Castelatto possui 
impermeabilização de alta performance aplicada em 
fábrica, não necessitando de tratamento superficial 
na obra. Basta manter os cuidados com a limpeza e 
a manutenção destacados nesse Manual.

Confira se o material está conforme o pedido. Se 
verificar alguma irregularidade, siga o procedimento:

•Registre a ocorrência no conhecimento de 
entrega.

• Comunique imediatamente a revenda responsável.

• Jamais instale o produto caso encontre algum 
defeito visível, pois produto assentado é considerado 
produto aceito, conforme Lei do Consumidor.

• Guarde sempre sua nota fiscal para caso de futura 
assistência técnica.

Esclarecemos que o fenômeno de 
eflorescência não é considerado 
um defeito, pois não altera as 
características estruturais do 

produto.

55 11 4416-6905
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