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PROTEÇÃO PARA
A CABEÇA

(UNE EN 397)

PROTEÇÃO CONTRA 
PROJEÇÕES

(Óculos de segurança)
*Durante o corte

ALTA 
VISIBILIDADE

(Colete)

PROTEÇÃO CONTRA 
IMPACTOS

(Calçado de segurança S1P)

PROTEÇÃO 
AURICULAR

*Durante o corte

VIAS AÉREAS
(FFP3)

*Durante o corte

PROTEÇÃO 
CONTRA CORTES

(Luvas de segurança)
*Nível anticorte 4



Saúde e Segurança

Riscos associados ao 
manuseio e o transporte

Como exigência mínima, os fabricantes e 
instaladores de SILESTONE®, DEKTON®, 
ECO, SENSA, SCALEA, INTEGRITY 
E PREXURY BY COSENTINO® têm 
de cumprir as leis e os regulamentos 
relacionados com a saúde e a segurança no 
local de trabalho, bem como informações 
contidas neste Guia.

Durante o transporte e o manuseio 
dos materiais Dekton, podem ocorrer 
riscos como batidas, cortes, distensões 
musculoesqueléticas, lesões por 
esmagamentos ou impacto devido ao 
manuseio incorreto. Siga as instruções de 
segurança apresentadas neste guia.

Riscos associados com à 
produção e modificação

O processo de produção pode envolver o 
risco de cortes, lesões por esmagamento 
ou projeção, exposição a ruídos de alto 
nível ou substâncias químicas como poeira 
de sílica cristalina. Para mais informações 
sobre esses riscos e medidas para preveni-
los, consulte a Ficha de Informações de 
Segurança, bem como o Guia de boas 
Práticas que a Cosentino publicou. Caso 
não disponha dessas informações, peça 
ao seu fornecedor. 



Situação ideal

Protusões a serem removidas

Preencher os buracos

GUIA PARA A 
MEDIÇÃO CORRETA 

00 Fachada plana

Assegure-se de que a fachada está plana e 
que as imperfeições não eliminadas foram 
corrigidas com adesivo.

Layout e design

Crie um layout, assegurando um 
desperdício mínimo da chapa.

Juntas

Planeie as juntas de acordo com os 
obstáculos a serem evitados.



Ferramentas de medição

Elementos únicos

Os parafusos e encaixes para elementos 
únicos são feitos no local, logo não é 
necessário tê-lo em consideração ao medir.

M04 Fita métrica

M05 Ferramenta de 
medição a laser

M01 Sistema de 
nivelamento

M02 Fita métrica

M06 Nível de bolha M07 Régua de metal

M03 Fita métrica



Encaixes

R min. 
5 mm

1º Furos 2º Cortesmin. 5 mm

GUIA PARA A PRODUÇÃO CORRETA

Corte no local

T_03 Corte de divisãoCorreção das 
medições no local

Chanfre 1 mm T_05 Bloco de polimento

T_04 Disco e broca 
aprovados



FERRAMENTAS 
PARA INSTALAÇÃO

TO0 Prumo de 
pedreiro

T01 Sistema de 
transporte

T02 Bancada de 
trabalho

T03 Corte de 
divisão

T04 Disco e broca 
aprovados

T05 Bloco de 
polimento

TO6 misturador de 
argamassa elétrico

T07 Colher de 
pedreiro

T08 pente de aço

T09 Balde de 
plástico

T10 Kit de 
nivelamento

T11 Talocha

T12 ventosa a 
vácuo

T13 Nível de bolha T14 Kit para rejunte

T15 Esponja de 
limpeza



INSTALAÇÃO E 
PRIMEIRO USO

1 2 3 4 5

50-40 cm

*Fixar esquinas

As correções mecânicas serão 
necessárias conforme o tamanho e 
a espessura da peça e de acordo com 
os regulamentos de cada país. 

Limpe o reverso da 
peça e o suporte 

com T15

Verifique o nível 
das peças e o 

suporte com T13

Desenhe as 
diretrizes no 

suporte

Faça chanfres de 
até 1 mm nas peças 

com T05

Use a ferramenta 
T01 para mover a 

peça



50-40 cm

*Fixar esquinas

6 7
8

Colagem dupla: use a ferramenta T08 
Linhas paralelas. Direção: lado curto da peça.
Direção na peça e suporte não podem cruzar

4 mm: suporte de 10x10 - peças de 3x3
8,12 e 20 mm: suporte de 10x10 - peças de 10x10

Junta mínima 2 mm 
Interior 5 mm exterior. 

Use T10 para nivelamento, 
a cada 40-50 cm. 
Rejunte com T14.

Limpeza final 
do trabalho



ADESIVOS

Colagem e rejuntamento
As seguintes tabelas fornecem diretrizes 
sobre as diferentes argamassas a usar de 
acordo com os regulamentos, encontrando 
suas marcas equivalentes.

A Cosentino recomenda que consulte o seu 
fornecedor especializado para a escolha do 
adesivo adequado.

ADESIVOS RECOMENDADOS

Genérico de acordo com
EN-12004

SUPERFÍCIE VERTICAL

 INTERIOR (com malha)

C2TES2

Fabricante

MAPEI ULTRALITE S2 (C2TES2)

ARDEX ARDEX N23 (C2FTES1)

PUMA PEGOLAND FLEX RECORD (C2TES2)

WEBER WEBER.COL FLEX 3 SUPERGEL (C2TES2)

SIKA SIKACERAM 260 SUPERFLEX (C2TES2)

KERAKOLL H40 SIN LÍMITES (C2TES1) / H40 ECO RAPID (C2FTE)

CUSTOM (EUA) PROLITE LARGE FORMAT TILE & STONE MORTAR

LATICRETE (EUA) 255 MULTIMAX

                                                                                                                                                        

MATERIAIS DE REJUNTE RECOMENDADOS

Genérico de acordo com
EN-13888

SUPERFÍCIE VERTICAL

EXTERIOR INTERIOR

CG2

Fabricante

MAPEI ULTRACOLOR PLUS

ARDEX ARDEX FS FLEX

PUMA MORCEMCOLOR PLUS

WEBER WEBER.COLOR PREMIUM

SIKA SIKACERAM CLEANGROUT

KERAKOLL FUGABELLA ECO PORCELANA / FUGALITE BIO FUGABELLA ECO PORCELANA / FUGALITE ECO

CUSTOM (EUA) REJUNTE PRISM SURECOLOR / REJUNTE MONOCOMPONENTE FUSION PRO

LATICRETE (EUA) REJUNTE PERMACOLOR / SPECTRALOCK PRO PREMIUM

                                                                                                                                                        

Rejunte

Adesivos



LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO

Recomendações de limpeza 
e manutenção

Evite ao máximo derramar produtos 
de limpeza nas partes mais baixas 
do revestimento vertical. Quando o 
derramamento for inevitável, as áreas 
devem ser lavadas o mais rápido possível. 
Em geral, o processo de limpeza e lavagem 
deve ser de cima para baixo.

Manchas persistentes

A seguinte tabela mostra os produtos 
de limpeza sugeridos para a remoção de 
manchas difíceis.

T15 Esponja de 
limpeza

MANCHA PRODUTO GERAL **

Gorduras, óleo Detergente alcalino / à base de solvente

Tinta Solvente

Ferrugem Ácido

Calcário Ácido

Vinho Detergente alcalino / ácido

Pneu de borracha Solvente

Gelado Detergente alcalino

Resina / laca Solvente

Café Detergente alcalino / ácido

Cera de vela Solvente

Graxa Solvente

Resíduos de cimento Ácido

Gesso Ácido

Juntas e resina epóxi Solvente

Bebidas à base de cola Oxidante

Sumo de fruta Oxidante

Alcatrão Solvente

Nicotina Solvente / oxidante

**Para mais informações sobre produtos específicos, consulte os catálogos FILA



Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria – Almería (Espanha)
+34 950 444 175 info@cosentino.com  www.cosentino.com

 F DektonbyCosentino®   T @Dekton

*Mais informações sobre cores certificadas pela NSF disponíveis em www.nsf.org

**


