Dicas Técnicas 06: Aplicação do Mosaico Vidrotil em Superfície de Madeira
Para uma perfeita aplicação, é necessário utilizar MDF (ou compensado naval), com no
mínimo 15mm de espessura, que não esteja empenada. O local da aplicação não poderá sofrer
movimentações ou torções bruscas.
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COLOCAÇÃO
Na colocação do mosaico Vidrotil, após a preparação da madeira, é utilizado o mesmo
método usado na colocação em alvenaria.
Utilize as argamassas recomendadas para assentamento de pastilha de vidro aprovadas
por testes de fixação (NBR 14.084 de 1998). A argamassa deve ser preparada e utilizada dentro
do tempo especificado pelo fabricante, seguindo todas as recomendações descritas no rótulo de
cada produto.
Utilize um recipiente plástico para a preparação da argamassa colante, em um local
protegido do sol, do vento e da chuva. A argamassa deve apresentar uma consistência pastosa e
homogênea, o que evita a formação de grumos secos na mistura. Ela deve ser utilizada num
período de 2 horas após a mistura com água ou no tempo recomendado pelo fabricante. A
argamassa não deve ser aplicada em espessuras superiores a 6mm, visando a possibilidade de
se executar correções e manter sua superfície plana, sem ondulações.

Para a colocação em condições diferentes das descritas, favor entrar em contato com
o nosso departamento técnico pelos telefones 11 5592 5400 Grande São Paulo, 0800
119971 demais localidades ou pelo e-mail apoio.tecnico@vidrotil.com.br
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