Instruções para instalação
das pastilhas Rivesti
com cola de contato
As pastilhas Rivesti são muito fáceis de instalar. Contudo, requerem alguns cuidados indispensáveis para
que você obtenha o acabamento perfeito que planejamos ao fabricá-las. Siga as instruções deste manual.
Para esclarecer qualquer dúvida, entre em contato com o atendimento de pós-venda pelo e-mail
posvenda@plaslatina.com ou pelo telefone 11 3644 7626. Teremos o maior prazer em ajudar. Por outro
lado, não seguir estas instruções para instalação e limpeza das pastilhas Rivesti implica em perda da
garantia do produto. Acesse nosso site e assista ao vídeo de instalação das pastilhas, no endereço
www.rivesti.com.br/videos

Planeje a instalação das pastilhas Rivesti

fig. 1

Analise os espaços onde serão instaladas as pastilhas Rivesti e determine por onde começará a instalação. Privilegie as
partes mais visíveis do ambiente para receber as placas inteiras, deixando recortes para os cantos com menor
visibilidade. Se for instalar sobre uma pia, por exemplo, comece a instalação da placa inteira sobre o frontão e deixe o
recorte na parte mais alta. Em uma parede, considere esconder os recortes atrás de portas. O importante é pensar bem
onde ficarão placas inteiras e placas recortadas para obter um visual agradável no final da instalação.

Prepare a superfície onde serão instaladas as pastilhas Rivesti
A superfície deve estar curada, plana, desempenada, sem trincas, totalmente seca e livre de gordura. Para instalar as
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pastilhas Rivesti com cola de contato diretamente sobre reboco fino, certifique-se de que não há materiais em
desagregação (esfarelando). Se a superfície estiver muito porosa, ou se ao passar a mão sobre a superfície se
desprenderem partículas, é recomendado que a superfície seja desempenada com uma camada fina de cimento branco.
O mesmo deve ser feito se houver sulcos maiores que 1mm na superfície, como é o caso de algumas texturas do tipo
grafiato. Caso a instalação das pastilhas Rivesti seja feita sobre revestimentos preexistentes (fig. 1), como azulejos ou
cerâmicas, certifique-se de que o revestimento a ser recoberto não possui trincas, partes ocas, umidade ou gordura. É
recomendado que o revestimento antigo seja limpo com um pano com álcool antes da colagem das pastilhas.

Espalhe a cola de contato na superfície e nas placas de pastilhas Rivesti
fig. 3
Com um pincel, passe a cola de contato em 1m² da superfície que será revestida (fig. 2). Depois, com o mesmo
pincel, espalhe a cola no verso de 9 placas de pastilhas Rivesti (fig. 3). É importante que toda a superfície da placa
receba cola, mas tenha cuidado para que a cola não atinja a parte frontal das pastilhas, atravessando os espaçamentos.
Caso isso aconteça, depois de a peça ser unida à superfície, limpe o excesso de cola com um pano macio levemente
embebido em aguarrás. O tempo que você levará para passar a cola na superfície a ser revestida e nas 9 placas de
pastilhas Rivesti costuma ser suficiente para a ativação da cola de contato (5 a 10 minutos), porém, observe o tempo
indicado pelo fabricante da cola antes de unir a placa à superfície. A cola de contato indicada pela Rivesti é a Cascola
Extra (um galão de 3,2 litros instala até 7m² de pastilhas). Leia as instruções de uso na embalagem da cola de contato.
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Cole as pastilhas Rivesti
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Cada placa de pastilhas Rivesti possui um exclusivo sistema de encaixe
para facilitar a instalação (fig. 4). Note que os encaixes são diferentes em
cada um dos lados da placa para que as placas sejam instaladas no mesmo
sentido. Os encaixes laterais mantêm o distanciamento exato entre as
pastilhas quando as placas são unidas. Para não perder o encaixe das placas,
siga as setas indicativas no verso de cada placa (fig. 5) e mantenha todas
as setas apontadas na mesma direção. Alinhe a primeira placa (fig. 6) com
o auxílio de um nível (fig. 7). Isso é extremamente importante, já que a
primeira placa definirá o alinhamento das demais até o fim da instalação.
Encaixe as placas seguintes sempre em um ângulo de 45 graus em
relação à placa já instalada (fig. 8). e certifique-se de encostar todos os
encaixes das placas. Se alguma placa ficar desencaixada, remova com o
auxílio de uma espátula e cole novamente. Após instalar 1m² de pastilhas, e
depois de ter certeza de que todas as placas estão bem encaixadas, bata
com a palma da mão sobre as placas instaladas (fig. 9), indo do centro de
cada uma em direção às bordas. Isso fará com que as placas fiquem bem
aderidas à superfície. Faça a instalação das pastilhas Rivesti em etapas de 9
placas por vez e repita os passos indicados.
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Ajuste o tamanho da placa de pastilhas Rivesti
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Quando necessário, corte a placa de pastilhas Rivesti para ajustá-la à
medida exata do espaço onde será instalada. Meça a superfície e transfira
essa medida para a placa, demarcando a área de corte. Para cortar a placa,
use ou uma serra circular (fig. 10), ou uma serra tico-tico (fig. 11) ou até
mesmo uma lâmina de serra manual (fig. 12). Caso use serra circular,
corte a placa puxando a ferramenta para trás, em sua direção, e nunca
empurre a ferramenta para a frente para fazer o corte. Depois de cortar a
placa, retire eventuais rebarbas com um estilete (fig. 13). Quando a
instalação exigir cortes circulares na placa, use uma serra copo
adaptada a uma furadeira (fig. 14). Aberturas quadradas no meio da
placa podem ser feitas simplesmente cortando com um estilete a união
entre as pastilhas (fig. 15). Certifique-se de que o acabamento da peça a
ser instalada sobre as pastilhas cubra o corte feito. Tome muito cuidado ao
usar ferramentas cortantes e use os equipamentos de proteção indicados
pelo fabricante. Se você não tem prática com ferramentas elétricas, prefira
as manuais para evitar acidentes.
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Rejunte as pastilhas Rivesti

fig. 16

O rejuntamento das pastilhas Rivesti pode ser feito logo após o término da colagem das placas na superfície. Antes de
iniciar o rejuntamento, limpe todas as placas com um pano macio umedecido em água, retirando quaisquer impurezas.
Caso ainda exista resíduo de cola na superfície da placa, limpe com um pano macio levemente embebido em aguarrás.
Em áreas não sujeitas à umidade, prefira rejunte cimentício próprio para pastilhas. Em áreas sujeitas à umidade ou
permanentemente molhadas, prefira rejunte acrílico. Espalhe o rejunte sobre as placas e preencha, sem deixar
falhas, todos os espaços entre as pastilhas (fig. 16). Utilize uma espátula própria para rejuntamento de pastilhas
fabricada em EVA. Espátulas rígidas, seja de madeira, metal ou silicone, irão danificar as pastilhas, ocasionando riscos na
superfície das placas. Se for rejuntar as pastilhas com rejunte cimentício, depois de espalhar bem o rejunte por todas as
placas, espere 45 minutos e remova todo o excesso com uma esponja macia umedecida em água (fig. 17). Lave a
esponja constantemente durante o processo. Caso perceba que alguma área ficou sem rejunte, aplique o rejunte

fig. 17

especificamente nessa área e repita o passo indicado para remover o excesso. Após 90 minutos, retire qualquer
camada restante de pó do rejunte com um pano macio e seco (fig. 18). Se for rejuntar as pastilhas com rejunte
acrílico, aplique o rejunte em uma pequena área de cada vez, não maior do que a área de 3 placas, e limpe
imediatamente a área rejuntada com uma esponja macia umedecida em água. A demora para limpar o rejunte acrílico
fará com que ele grude nas pastilhas, inviabilizando sua remoção futura. O resíduo do rejunte acrílico pode, inclusive,
comprometer o brilho das pastilhas. O uso de força excessiva durante a etapa de rejuntamento, seja com um tipo de
rejunte ou outro, além de ser desnecessário, risca as pastilhas. Ao término da obra, limpe as pastilhas com um pano
macio. Nunca passe sobre as pastilhas esponjas abrasivas ou qualquer ferramenta que possa riscá-las.

fig. 18

Limpeza cotidiana das pastilhas Rivesti
As pastilhas Rivesti são altamente resistentes a todos os produtos de limpeza comumente usados no dia a dia de uma
casa. Nenhum produto de limpeza de uso doméstico é capaz de manchar ou alterar o brilho das pastilhas, desde que não
seja abrasivo (pastoso). Como as pastilhas Rivesti possuem uma exclusiva tecnologia antiaderente, antifúngica e
antibacteriana, que impede sujeiras de se fixarem em sua superfície e impede também o desenvolvimento de fungos e
bactérias, para a limpeza cotidiana é necessário apenas um pano macio com água, ou com o produto de limpeza não
abrasivo de sua preferência. Nunca use esponjas abrasivas na limpeza das pastilhas, já que danificam a superfície.
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