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CAPITULO 1
A L L S F O R

P O R C E L A I N

S L A B S

ARGENT
SI LVER

ALLSFOR PORCELAIN
SLABS
Um novo material polivalente, grande e

20 mm - para projetos especiais,

leve.

fachadas e superfícies.

A

ALLSFOR

fortalece

as

características técnicas das porcelanas

12 mm - permite a construção de

de alta gama com um maior número de

qualquer superfície de trabalho.

possibilidades,

6

pela

adaptabilidade.
grande

sua

leveza

Disponibiliza

variedade

de

e

uma

chapas,

de

mm

-

qualquer

indicadas
superfície,

para

revestir

vertical

ou

horizontal.

320x160 cm disponíveis em varias
espessuras, sendo elas:

A ALLSFOR FOI CRIADA COM O INTUITO DE PEGAR NUMA
SIMPLES CHAPA PORCELÂNICA E TORNA-LA NUM PRODUTO
AINDA MAIS ADAPTÁVEL, POLIVALENTE E COM UM
POTENCIAL DE APLICAÇÃO E REINVENÇÃO TREMENDO.
A combinação de espessuras, faz da

Por que usar ALLSFOR PORCELAIN

ALLSFOR uma poderosa ferramenta ao

SLABS?

serviço de profissionais das áreas da
arquitetura, do design de interiores e

Porque

da construção, uma vez que permite

superiores das chapas porcelânicas

criar

tornam as adequadas para uso em

espaços

únicos,

elegantes

e

versáteis.
Com

a

as

características

técnicas

bancadas de todos os tipos, com um
ajuda

temperatura

da

pressão

transformam

e

da

materiais

apelo visual que é igual e até supera o
de qualquer outro material.

100% naturais em chapa Porcelânica

Além disso, as chapas de 12 mm de

que combina o melhor do design da

espessura são reforçadas com uma

cerâmica com a resistência da pedra

malha de fibra de vidro para garantir a

natural.

máxima resistência.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
ESPECIFICAÇÕES

FORMATOS

ESPESSURAS
6

mm

12

mm

20

mm

1 6 0 cm

3 2 0 cm

As chapas ALLSFOR serão fornecidas nas
espessuras 6, 12 e 20 mm, as chapas de 6
mm

serão

para

revestimentos

e

pavimentos, as de 12 mm são chapas
reforçadas com malha de fibra de vidro no
verso, para bancadas. As chapas de 20
mm serão fornecidas mediante projeto,
nas cores disponiveis.

ACABAMENTOS
Polido – O acabamento mais elegante, adiciona profundidade,
brilho e reflexo, impressionando pela sua superfície
completamente lisa. Um acabamento ideal para criar efeitos
fantásticos.
Mate – O acabamento natural da chapa porcelânica, o mais forte
que confere propriedades elevadas de resistência ao material,
permitindo mais aplicações.
Leather – Um acabamento diferente, para uma textura diferente.
Garante uma superfície suave, ideal para pavimentos interiores e
bancadas, previne manchas e de fácil limpeza, ideal para dar
outra vida as suas superfícies.
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ALLSFOR PORCELAIN COLLECTION
COLEÇÃO

ANTRACITE
Tamanho
320 x 160 cm

mm Mate Polido
6

320 x 160 cm 12

ARGENT SILVER
Tamanho

mm Mate Polido

x

320 x 160 cm

x

320 x 160 cm 12

LANIS WHITE

6

Tamanho

mm

Leather

Tamanho

6

x

320 x 160 cm

x

320 x 160 cm 12

Tamanho

mm Mate Polido

x

x

320 x 160 cm

x

x

320 x 160 cm 12

LUMBER WOOD

320 x 160 cm

320 x 160 cm 12

CALACATTA GOLD

mm Mate Polido
6

Tamanho

320 x 160 cm 12

CREMA MARFIL

mm Mate Polido

x

320 x 160 cm

x

x

320 x 160 cm 12

mm Mate Polido
6

Tamanho

x

MAGNA BLACK

320 x 160 cm
x

6

CARRARA

6

Tamanho

x

320 x 160 cm

x

x

320 x 160 cm 12

mm Mate Polido

320 x 160 cm

6

x

320 x 160 cm 12

mm Mate Polido

x

MAGNA SILVER

x

Tamanho

6

x
x

MARQUINA
Tamanho

mm Mate Polido

x

320 x 160 cm

x

320 x 160 cm 12

6

x
x
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ALLSFOR PORCELAIN COLLECTION
COLEÇÃO

MOKA WOOD
Tamanho
320 x 160 cm

OXIDE STEEL

mm Mate Polido
6

320 x 160 cm 12

Tamanho

320 x 160 cm

x

320 x 160 cm 12

320 x 160 cm 12

6

Tamanho

x

320 x 160 cm

6

x

x

320 x 160 cm 12

ROYAL PULPIS

mm Mate Polido

320 x 160 cm

x

320 x 160 cm 12

mm Mate Polido

x

Tamanho

x

URBAN GREY

mm Mate Polido
6

mm Leather

x

STATUARIO

320 x 160 cm

Tamanho

PIETRA GREY

6

Tamanho

x

320 x 160 cm

x

x

320 x 160 cm 12

mm Mate Polido

320 x 160 cm

6

x

320 x 160 cm 12

mm Mate Polido

x

URBAN SILVER

x

Tamanho

SNOW WHITE

6

Tamanho

x

320 x 160 cm

x

x

320 x 160 cm 12

mm Mate Polido

320 x 160 cm

6

x

320 x 160 cm 12

mm Mate Polido

x

URBAN GREY

x

Tamanho

6

x

x

x

x

URBAN SILVER
Tamanho

mm Mate Polido

x

320 x 160 cm

x

320 x 160 cm 12

6

x
x

8

ALLSFOR BASIC COLLECTION
COLEÇÃO

BLACK
Tamanho

WHITE

mm Mate Polido

Tamanho

GREY

mm Mate Polido

Tamanho

BEIGE

mm Mate Polido

Tamanho

SNOW WHITE

mm Mate Polido

Tamanho

mm Mate Polido

320 x 160 cm 20

x

320 x 160 cm 20

x

320 x 160 cm 20

x

320 x 160 cm 20

x

320 x 160 cm

320 x 160 cm 12

x

320 x 160 cm 12

x

320 x 160 cm 12

x

320 x 160 cm 12

x

320 x 160 cm 12

6

x

x

x

x
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ALLSFOR LINE COLLECTION
COLEÇÃO

APIUM WHITE
Size
260 x 120 cm

CALACATTA LINE

mm Matt Polish
6

x

NORDIC ASH
Size
320 x 160 cm

260 x 120 cm

mm Matt Polish
6

x

x

SNOW WHITE

mm Matt Polish
6

Size

CALACATTA

x

Size
320 x 160 cm

x

260 x 120 cm

mm Matt Polish
6

x

x

STATUARIO GREY

mm Matt Polish
6

Size

CARRARA

x

Size
320 x 160 cm

x

260 x 120 cm

mm Matt Polish
6

x

x

STATUARIO VENATO

mm Matt Polish
6

Size

MOKA WOOD

x

Size
320 x 160 cm

mm Matt Polish
6

x

x

Size
260 x 120 cm

mm Matt Polish
6

x

URBAN DARK
Size
320 x 160 cm

mm Matt Polish
6

x
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CAPITULO 2
A P L I C A Ç Õ E S

E

C A R A C T E R I S T I C A S

ANTRACI TE

ALLSFOR PORCELAIN SLABS
APLICAÇÕES

320 x 160 cm

260 x 120 cm

Revestimento Interior

12 / 20

6

Pavimento Interior

12 / 20

6

Revestimento Exterior

12 / 20

6

Pavimento Exterior

12 / 20

6

12

6

Fachada Ventilada com
sist. fixação escondido

12

6

Bancadas

12 / 20

-

12 / 20

6

Revestimento interior
sobre existente

-

6

Pavimento interior
sobre existente

-

6

12 / 20

6

Fachada Ventilada com
sist. fixação exposto

Pavimento tráfego
elevado

Mobiliário

320 x 125 cm*

15*

15*
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
APLICAÇÕES

Cada espessura tem uma finalidade em que se enquadra mais, as chapas de 6 mm
servem maioritariamente para revestimentos, contudo também podem ser utilizadas
em pavimentos, preferencialmente com o acabamento Mate, por ser o acabamento
mais natural e resistente, tal não impede a utilização do acabamento Polido, mas
este poderá começar a denotar o uso com o passar do tempo. As chapas de 6 mm
deverão ser manuseadas com cuidado e deverão ser cortadas em peças menores.
Também poderão ser utilizadas em mobiliário, para forrar móveis, desde que se
utilize a fixação adequada.
As chapas de 12 mm podem ser utilizadas tanto para bancadas como revestimentos
e pavimentos. As fachadas ventiladas, devido ao seu sistema de fixação deverão ser
feitas com chapa a 12 mm, para maior segurança.

Bancadas

Polido

x

Revestimento Pavim. interior não
interior e exterior ligado ao exterior

Pavim. interior

Pavim. exterior

x

Mate

Leather
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
APLICAÇÕES

Exemplos aplicação:
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
PROPRIEDADES

As chapas porcelânicas Allsfor são um produto com a maior qualidade e beleza
possível, garantindo propriedades física e mecânicas de elevado grau de exigência,
permitindo assim que estes produtos sejam equiparados a outros materiais
existentes atualmente na mesma gama de aplicação com tão ou melhor resultados.

Devido á sua composição mineralógica e por ser feita com componentes 100%
naturais, a qualidade das superfícies cerâmicas são incomparáveis com outras
existentes no mercado (como o quartzo). Por ser impermeável e sem poros esta é
resistente a manchas, resistente aos riscos e ao gelo (não absorve líquidos que
possam causar dano no interior, o que provocaria a degradação do material). A sua
composição mineralógica permite ainda a resistência á abrasão superficial e
profunda, assim como a resistência á flexão. Devido á sua composição e forma de
fabrico, com altas pressões, que permite que este tenha uma resistência ao impacto
superior e seja estável dimensionalmente, ou seja, não existem empenos) existem
tensões na chapa provocadas pelo processo de produção que o corte de aparo de 2
cm a toda a volta da capa permite libertar.
A resistência química e o facto de ser incombustível advêm uma vez mais da sua
composição, ao ser produzida com minerais como a argila e pigmentos naturais, não
existe componentes que possam pegar fogo. Termicamente é muito estável,
permitindo variações graduais de temperatura sem registar danos.
Contudo o choque térmico pode ocorrer quando se coloca objetos provenientes de
temperaturas muito altas ou muito baixas diretamente em cima da superfície.
Travessas que venham do forno ou produtos que saiam do congelador, tem uma
amplitude térmica muito grande e apesar da grande resistência térmica da superfície
cerâmica, pode ocorrer danos.
Aconselha-se portanto o uso de bases proprias para frios e quentes.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

As características técnicas do material foram apuradas através de diversos ensaios
físicos, mecânicos e químicos, respeitando a norma europeia em vigor referente a
produtos cerâmicos, com identificação em Portugal de: NP EN 14411:2015
Paviementos e revestimentos ceramicos.

PESOS
Devido ás caracterisitcas do material, este tem um peso diferente por m2 consoante
a espessura. Na tabela podemos observar quanto fica o peso por m2 e o peso por
chapa.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
INSPEÇÃO

Este ponto é especialmente importante para aquando da chegada do material a
armazém, para garantir que as chapas cumprem todos os requisitos de qualidade,
sendo eles:
I. Espessura;

V. Tonalidade entre chapas;

II. Planearidade;

VI. Manchas;

III. Dimensões;

VII. Variação de acabamento;

IV. Imperfeições (riscos, fissuras, etc);
Esta verificação visual é especialmente importante em caso de processamento das
chapas para fabricação de um produto, pois garante que após instalação do material
ou processamento, não existiram problemas inerentes a defeitos de fabrico. O
cliente é responsável por determinar se o material se encontra em condições de
qualidade aceitáveis e se as chapas estão aptas a serem usadas.
Caso se verifique algum problema nas chapas é da responsabilidade de quem
detetou o problema de informar a sede da empresa, de modo a se proceder
legalmente á recolha do material e sua substituição, caso se averigue que desse
modo se deve proceder.
Características físicas das chapas
As características físicas das chapas são as características que podem ser
percecionadas a olho nu, sem ter de recorrer a testes e ensaios profundos.
Planearidade
Para verificar se uma chapa se encontra com algum empeno, devera-se colocar a
chapa na horizontal e com uma régua de alumínio calibrada pousá-la na superfície
da chapa de forma a cobri-la no comprimento.
Tonalidade
Os desvios de tonalidade são devido ao facto de serem utilizadas matérias primas de
naturais, não se podendo controlar na totalidade a variação de tom, no entanto
chapas do mesmo lote terão uma variação de tonalidade impercetível, enquanto que
de lotes diferentes a diferente poderá ser percetível, mas nunca será muito distinta.
Medidas
Devido ás diferentes opções disponíveis de medidas de chapa, para determinadas
espessuras, o cliente terá de confirmar se a medida que a chapa apresenta é a que
necessita, não poderá ser imputado nenhuma responsabilidade á empresa, por
engano de medidas que não tenham sido confirmadas pelo cliente.
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CAPITULO 3
T R A N S P O R T E

E

A R M A Z E N A M E N T O

CARRARA

ALLSFOR PORCELAIN SLABS
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

As chapas Allsfor (chapas de 6 e 12 mm) deverão ser carregadas, descarregadas e
movidas por meios que permitam o movimento livre e seguro das chapas,
nomeadamente uma carreta com elevador, ponte móvel ou outro dispositivo de
elevação adequado. Seja para que fim for, a manipulação das chapas deverá ser
sempre pelo seu centro de gravidade, para se evitar danos desnecessários, como
fissura ou quebra do material.
Durante a manipulação das chapas deverá ter em conta que devido á natureza do
material este pode conter arestas cortantes, recomendando-se assim o uso de luvas
de proteção.

Seja qual for o meio de transporte utilizado para manipulação das chapas ou meio
de armazenamento, as instruções do fabricante deverão ser sempre seguidas, para
garantir a máxima segurança dos intervenientes e do material.
Garanta que não desliza uma chapa sobre a outra, para evitar provocar danos
desnecessários, durante a manipulação, transporte e armazenamento, evite
impactos diretos nas chapas, devendo ter cuidado para evitar quedas, torção e
quebras de material. Deverá respeitar e obedecer sempre á sinalização de segurança
indicada.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte com pinça
É necessário ter sempre em atenção a manipulação e movimento de chapas, para
evitar lascamento ou rutura do material, para levantar e manipular as placas
individuais recomendamos o uso de pinças próprias para material frágil.
Não é recomendado pegar em mais de duas chapas de cada vez com a pinça, para
uma correta manipulação das chapas, recomenda-se o uso de um balanceiro com 2
ganchos adaptáveis conectados com 2 pinças de elevação vertical.
Durante a manipulação das chapas deverá ter em conta que devido á natureza do
material este pode conter arestas cortantes, recomendando-se assim o uso de luvas
de proteção.

Assegure-se que cobre todas as partes metálicas da pinça que possam entrar em
contacto com a chapa, para evitar deixar marcas no material, principalmente em
chapas polidas.

Para um correto uso deste sistema de elevação ter em atenção o modo de colocação
das pinças e dos cabos de apoio.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte com lingas
Caso queira mover várias chapas ao mesmo tempo, é recomendado o uso de lingas
de lona. Recomendamos o uso de lingas com revestimento para garantir que estas
não são cortadas pelas arestas das chapas e que cumpram com os critérios
indicados abaixo.

Transporte com ventosas e com moldura
As típicas ventosas manuais, de diferentes tipos são fundamentais quando se
transporta manualmente chapas desta dimensão, o peso da chapa deverá ser o mais
igualitariamente possível divido pelas diferentes ventosas e pessoas que estão a
efetuar o transporte. No caso de chapas que apresentem alguma textura, deveram
ser usadas ventosas de borracha suave, para assegurar uma forte afixação.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

No caso de estas ventosas estarem fixas a
uma moldura, será mais fácil de manobrar
uma chapa e de transportar, prevenindo
assim a deformação do material. Usando
apenas uma moldura simples como a
apresentada abaixo, o transporte de uma
destas

chapas

manualmente

será

grandemente facilitado.
Uma

moldura

configurada

apropriada
de

diversas

poderá

ser

maneiras

possíveis, permitindo a adaptação de uma
estrutura pratica ás diferentes exigências
que o material a transportar poderá
comportar.
O uso de uma moldura flexível permite:
1) Remover as chapas da caixa
2) Colocar as chapas sobre a mesa de
trabalho
3) Transportar as chapas para qualquer
local
4) Colocar adesivo na superfície a ser
colada
5) Ajuda a assentar a chapa no local
As molduras podem ter suportes de borracha adaptáveis, nos diferentes perfis, o
que permite que as chapas sejam colocadas corretamente sem que entrem em
contacto com o pavimento.
Transporte manual
O transporte manual deverá ser sempre feito por duas pessoas e deveram seguir as
instruções a seguir colocadas.
1) Garantir que 2 pessoas conseguem erguer a chapa (não é recomendado o
transporte manual das chapas de 320 x 160 cm),
2) Erguer a chapa pelo lado maior, pegando em cada extremidade, colocando na
vertical a chapa,
3) Levantar a chapa da superfície onde está pousada,
4) Com o maior cuidado para não causar torção, caminhar ate ao local de descarga.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Transporte rodoviário
Para efetuar o transporte das chapas em
camião deverá ser num cavalete próprio
para o efeito com estrutura em “A”, para
garantir que as chapas não empenam ou
correm risco de escorregamento.
As

chapas

deveram

estar

totalmente

apoiadas e fixadas com cintas ou correias
de modo a que a movimentação do
camião

não

provoque

deslocamentos,

causando quedas ou quebras de material.
Para transporte em carrinha, de chapas individuais, é recomendado que estas vão
apoiadas no estrado da carrinha ou sobrepostas a uma tábua de madeira ou chapa
de pedra, com dimensões iguais ou superiores á chapa a ser transportada para
garantir que esta não quebra.
Transporte com empilhador
Poder-se-á
empilhador

recorrer
para

ao

uso

de

movimentação

um
das

chapas, quando não se tem outros meios
de transporte disponíveis. O uso do
empilhador para efetuar o transporte das
chapas deverá ser feito com o maior
cuidado possível e recorrendo ao uso de
meios de apoio como as lingas de lona.
Usando

este

método,

dever-se-á

transportar apenas uma chapa de cada
vez.

A

movimentação

do

empilhador

deverá de ser cuidadosa para evitar que a
chapa vá de encontro contra o mesmo ou
se desloque das lingas e caia, podendo
assim fraturar ou partir.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

Armazenamento de chapas
As

chapas

armazenadas,

deverão

ser

sempre

quando

possível

nos

cavaletes próprios para o efeito ou nas
paletes em que são expedidas.
Quando o material a armazenar está em
paletes, deverá usar-se um empilhador
em que os garfos tenham pelo menos 2,5
m de comprido, os garfos deveram ser
posicionados no lado maior da palete, de
modo a se poder manipular a palete do
melhor modo.
No

armazenamento

de

paletes,

em

condições normais os garfos deverão ser
colocados no meio do lado mais comprido
da palete, pois eles conseguiram assim
levantar toda a profundidade da palete.
Para permitir a remoção das chapas em
segurança e facilmente, recomendasse
colocar a palete numa zona apropriada,
onde o empilhador consiga movimentarse em todas as direções e de todos os
lados da palete.
As medidas mínimas de colocação dos
garfos do empilhador na palete, deverão
ser

sempre

respeitadas,

pois

o

não

comprimento das mesmas poderá causar
a quebra do material ou a sua danificação.
Para chapas a serem movidas posteriormente de paletes para cavaletes, deverá ser
dada especial atenção ás chapas de 6 mm que deveram ser apoiadas em três pontos
pelo menos, distribuídos uniformemente na sua totalidade, para manter a
integridade das chapas recomenda-se o uso de um apoio ou suporte completo na
parte posterior da chapa, com uma chapa de pedra com dimensões não inferiores á
da chapa de porcelânico.
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ALLSFOR PORCELAIN SLABS
TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

No caso de armazenamento de cavaletes estes deverão ser transportados com um
empilhador com capacidade superior a 4000 kg, para garantir que não existem
problemas de equilíbrio e balanço dos cavaletes. Os cavaletes deverão estar em bom
estado, as chapas deverão estar seguras á estrutura do cavalete através do uso das
fitas apropriadas e as chapas deverão estar divididas igualmente por ambos os lados
do cavalete.

No transporte de cavaletes na longitudinal
dever-se-á

colocar

os

garfos

do

empilhador a uma distância mínima de 80
cm e estes deverão sair do outro lado do
cavalete.
No

transporte

de

cavaletes

em

comprimento os garfos deverão ter pelo
menos 2,80 m de comprimento e o
empilhador deverá ter uma capacidade
mínima de 5000 kg.
No

caso

de

chapas

com

dimensões

diferentes, colocar sempre as maiores na
parte de trás e as menores á frente,
garantindo assim plenitude e integridade
do material.
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CAPITULO 4
R E C O M E N D A Ç Õ E S

D E

C O R T E

E

LANI S
WHI TE

P E R F U R A Ç Ã O

ALLSFOR PORCELAIN SLABS
RECOMENDAÇÕES DE CORTE E PERFURAÇÃO

Existem diversas possibilidades quando se necessita
preparar as chapas para corte, pois dependendo da sua
espessura, se poderá usar um simples cortador manual,
até a uma máquina CNC.
Nas chapas porcelânicas Allsfor recomenda-se o aparo a
toda a volta de 2 cm, para permitir a descompressão do
material e libertação de tensões que possam estar
acumuladas devido á manipulação e transporte das
chapas.
Recomenda-se efetuar um plano de trabalhos a ser
efetuado na chapa, para não se incorrer em erros e
desperdício de material, para tal, calcule e verifique
sempre as medidas e posicionamento de cortes ou
entalhes. Ao cortar uma chapa, recomendasse que
comesse pelas peças maiores, começando por retirar as
peças que seriam destinadas por exemplo para uma
bancada ou peças completas para ladrilho e só depois
efetuar

as

furações

necessárias

nessas

peças

já

cortadas.
Caso esteja a cortar peças para fachada, pavimento ou
revestimento, recomenda-se que corte “tiras” de material
no comprimento ou largura da peça que necessita e só
depois corte essas “tiras” nas medidas finais da peça.
No exemplo exposto abaixo, de ladrilho de 51 x 77.5 cm,
poder-se-á observar que se fez o aparo da chapa a toda
a volta, 2 cm. Depois efetuou-se os cortes longitudinais,
as “tiras”, com a medida desejada do ladrilho e só depois
se cortou as tiras em peças finais.
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Corte manual - Máquina de corte manual
Allsfor de 6 mm pode ser cortada com uma máquina de corte manual sem qualquer
problema. Isto significa que com uma máquina de corte manual com carrinho de
corte com rodízio fabricado em carboneto de tungstênio incorporado, conseguirá
facilmente efetuar trabalhos in loco sem ter de deslocar grandes equipamentos.
Atualmente no mercado já existem marcas que fabricam e comercializam cortadores
manuais para cerâmica que permitem a adaptabilidade da capacidade de corte,
sendo ampliável, segundo a necessidade, com guias adicionais, garantindo a
facilidade em efetuar um corte reto, sem desvios involuntários, possibilitando um
maior rendimento e qualidade no corte.
Instrução de uso para cortador manual
Para se poder efetuar cortes manuais em segurança, utilizando um
cortador manual, recomenda-se seguir os seguintes passos:
1) Colocar a chapa em cima de uma mesa de trabalho limpa e
estável, alinhando o bordo da chapa com a mesa;
2) Marque o ponto onde a chapa será cortada nas suas
extremidades;
3) Fixe as guias de corte de modo a coincidirem com as marcas
efetuadas no ponto 2;
4) Use os niveladores incorporados nas guias de corte para as
fixar;
5) Usando carrinho de corte com o rodízio incorporado
pressionar nas extremidades andando 2 cm para a frente para
trás, para marcar o material;
6) Aplicando uma pressão constante, marque o resto da chapa,
movendo o carrinho de corte ao longo das guias, fazendo assim
um corte superficial na chapa;
7) Solte as guias, remova-as de cima da chapa e alinhe a mesma de modo a que o bordo da linha
cortada com o carrinho de corte esteja 3 a 4 cm após o bordo da mesa de trabalho;
8) Usando alicates próprios, pressione as mandibulas para baixo, sem exercer pressão na chapa de
modo a que estes fiquem com as mandibulas pressionadas na chapa;
9) Colocando o alicate alinhado com o corte previamente feito na chapa, pressione para baixo até que
a chapa se parta pela marca de corte;
10) Repita o processo no outro lado da chapa, garantindo a estabilidade da tira a ser solta da chapa,
com a ajuda de outra pessoa se necessário.
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Corte manual - Corte com Serra mármores
Um disco de diamante próprio para corte de cerâmico pode ser colocado numa serra
mármores para cortes retos. Recomenda-se, no entanto, o uso desta opção para
cortes de menores dimensões, pois uma serra manual poderá não ter tanta
estabilidade como um cortador manual ou uma serra mecanizada.
Instrução de uso para um serra mármores
Para se poder efetuar cortes manuais em segurança, utilizando um
serra mármores adaptado com disco próprio para cerâmico,
recomenda-se seguir os seguintes passos:
1) Colocar a chapa em cima de uma mesa de trabalho limpa e
estável, alinhando o bordo da chapa com a mesa;
2) A serra mármore deverá ter sempre colocado o protetor
fornecido com a ferramenta, estando bem colocado e de modo a
deixar exposta a menor superfície do disco de corte, para garantir a
segurança do operador da máquina, de riscos de discos partidos
e fragmentos de chapa que possam soltar-se;
3) Respeitar a velocidade de corte indicada no disco, garantindo
que este se encontra em perfeitas condições de uso;
4) Use equipamento de segurança adequado, como mascara
para pó, luvas de proteção e calçado apropriado;
5) Alinhe a chapa de modo a efetuar as marcações para corte
que necessita e de modo a conseguir efetuar os cortes que
necessita, não comece o corte a meio da chapa, comece sempre
numa extremidade;
6) Pouse o serra mármores alinhado com a marcação feita
anteriormente na chapa e corte;
7) No caso do serra mármores, utilize uma superfície que
permita que a tira cortada da chapa não caia ao chão de modo a
causar dano ao material;
8) Repita o processo as vezes necessárias até obter o produto final desejado.

Perfuração de furos redondos e quadrados
É possível encontrar rebarbadoras com um acessório de corte em angulo, que pode
ser utilizado para fazer furos retangulares ou quadrados, para junções ou caixas, em
qualquer zona da chapa, seja no bordo ou interior da chapa. Também permitem o
corte em esquadria das chapas para as junções entre chapas. As rebarbadoras
também permitem fazer furos redondos, contudo algo irregulares.
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Mecanização
A mecanização é um modo, quando bem feito, de efetuar os cortes nas chapas, mais
facilmente, correto e menos perigoso a nível pessoal do trabalhador, como a nível
técnico, pois a probabilidade de existir quebra de material é reduzida.
Mecanização através de ponte serra
No uso de uma serra de corte ponte, recomendase o aparo de 2 cm em cada um dos lados da
chapa para libertação de tensão que possa estar
acumulada na chapa. É importante que a bancada
de trabalho está em boas condições e nivelada.
A direção do corte, devera coincidir com a rotação do disco de corte. Quaisquer
buracos que sejam para fazer na chapa, dever-se-á efetuar os furos preliminares
primeiro.

Sequência de corte
1) Cortes para libertar a tensão
2) Corte para ajuste final de medidas da bancada
largura
3) Corte para ajuste final de medidas da bancada
comprimento
4) Corte para encastre
5) Cortes para ajuste final de medidas da bancada

Mecanização através de CNC

vertical

Tal como na mecanização com uma ponte serra, é necessário efetuar o aparo da
chapa em todos os seus lados. Numa máquina CNC tem de se ter em especial
atenção o tipo de broca que se utiliza, pois, as rotações deverão ser ajustadas assim
como a velocidade de avanço, de forma a assegurar a qualidade de corte.
Devido á resistência do material, aconselha-se um bom sistema de refrigeração de
modo a que não exista sobreaquecimento dos materiais de corte, o que pode
provocar a sua deformação e o perigo de quebra da fresa ou broca, colocando em
risco a segurança pessoal do trabalhador.
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Sequência de corte para 6 mm e 12 mm
1) Corte perimetral com disco próprio para porcelânico
2) Furo com broca de coroa diamantada de 30 mm
3) Corte começando nos furos feitos com disco para
porcelânico

Mecanização através de corte com Waterjet
É de extrema importância que a base da bancada esteja nivelada, livre de lixo e que a
chapa tenha apoio suficiente. Os cortes deverão começar fora da chapa para garantir
o corte correto do perímetro exterior de aparamento da chapa.

Sequência de corte
1) Corte perimetral para libertar a tensão na chapa;
2) Corte para ajuste final de medidas da bancada começando de fora da chapa e avançando
lentamente;
3) Corte para encastre deverá ser efetuado um buraco onde o jato de agua possa entrar e depois
cortar com o Waterjet o que se quiser.
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Quando

se

está

a

projetar

uma

bancada

é

importante

seguir

algumas

recomendações. Serão indicas algumas recomendações de corte, design e
arquitetura, que permitiram a redução de problemas provenientes de quebra, fissura
ou empeno do produto final.
Recomenda-se a espessura de 12 mm para efetuar as bancadas.
Saliências/Sacadas
A seguinte tabela permite ter uma noção dos valores máximos recomendados
quando se está a projetar uma bancada de cozinha com extensão do tampo fora do
suporte do móvel.

Cavidades e acrescentos
Para efetuar corretamente os buracos na chapa de modo
a que esta não rache ou quebre, é importante perfurar
com uma broca diamantada nos cantos e depois cortar o
resto. Para os furos recomenda-se uma broca com um
raio mínimo de 3 mm, pois concede maior rigidez á
bancada e dever-se-á deixar sempre uma distância
superior a 5 cm do furo á borda da bancada.
Em caso dos acrescentos dever-se-á ter em atenção os cortes irregulares e as
esquinas, recomenda-se o uso de cunhas para melhor encaixe das peças.
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Reforço da bancada
Bancadas que tenham cantos em meia esquadria
os reforços das bordas deverão ser feitos com
restos da chapa utilizada ou então com granito
denso, não se devendo usar, reforços de outros
materiais, pois a expansão térmica do material
pode

ser

abertura

diferente
dos

e

causar

curvaturas

ou

cantos,

estes

reforços

são

importantes porque conferem maior rigidez e
estabilidade á bancada. Os reforços devem ser
distribuídos perimetralmente e de modo a se
apoiarem diretamente nas laterias dos móveis de cozinha. Em caso de cavidades
para torneiras, colocar um reforço de madeira ou similar, pois este distribuirá as
tensões geradas durante o uso diário.
Nas bancadas com desenho de canto reto, onde não se consegue ocultar estruturas
inferiores, deve-se colocar reforços de superfície continua tipo tabuleiro integrado
nos móveis.

Lava loiças
No momento da instalação do lava loiça encastrável
recomenda-se que se deixe no mínimo um suporte de 5
mm de chapa. Quando se instala um lava loiça de
colocação por baixo da superfície da bancada, recomendase o arredondamento das esquinas com um raio mínimo de
2 mm. Num lava loiça de instalação por cima da superfície
recomendasse deixar no mínimo 2 mm de espaço entre o
apoio vertical da chapa e a parede do lava loiça.
No

caso

de

lava

loiças

de

grandes

dimensões recomenda-se o reforço da
estrutura de suporte do lava loiça.
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Placas de vitrocerâmica/indução
As placas de vitrocerâmica ou de indução deverão de ter, tal como o lava loiça de
encastre uma distancia mínima entre a bancada e a placa de 2 mm. Recomendasse o
uso de silicone calorifico adequado ou então colocar as junções que são fornecidas
com a placa.
Cantos e junções
Os cantos e junções das bancadas não são apenas funcionais, também tem uma
componente estética que além de ser útil é agradável ao olhar.
As junções deverão de ser feitas recorrendo a um microbisel, pois embora os cortes
retos sejam perfeitos estes podem parecer lascados ou irregulares devido há textura
da chapa. Cada junção deverá ter um suporte.

Um canto formado por um bisel de 2 mm e por
dois cantos arredondados com raio de 0,5 mm,
aumentam a resistência ao impacto do canto e
projetam um acabamento bonito.
Em áreas de alto risco de impacto, como pias e
lava loiça é recomendado utilizar um raio maior.
Quanto maior for o raio, melhor o canto suportará
os impactos, mas tendo sempre em conta que com
um bisel maior, a cor base da chapa ficará mais
exposta.
Os cantos podem ser polidos a seco ou com água, consoante a lixa utilizada. Os
cantos no fim de polidos deveram ser tratados com um repelente de água para que
estejam selados de forma permanente. Recomendamos que se faça os cantos da
seguinte forma:

35

ALLSFOR PORCELAIN SLABS
RECOMENDAÇÕES DE DESENHO DE BANCADAS

Instalação da bancada
Numa instalação é importante verificar se os moveis estão em condições, nivelados e
se estruturalmente estão corretos com o que foi planeado para a bancada. Para
maior equilíbrio, os móveis deverão ser fixos uns aos outros e posteriormente,
presos á parede.
As junções de dilatação correspondem ao espaço que deve ser deixado entre a
parede e a bancada, que não deverá ser inferior a 3 mm, para permitir
movimentação estrutural do edifício. Esta junção deverá de ser selada com um
silicone flexível 100% transparente, podendo usar-se este adesivo na fixação da
bancada aos moveis, mas nunca para fixar as peças que constituem a bancada, entre
si.

Numa instalação no exterior, recomenda-se a instalação da bancada sobre uma
estrutura de tijolo ou pedra, usando cimento cola C2. Evite utilizar madeira ou
compensados, pois estes são muito suscetíveis ás mudanças climáticas. Use adesivos
próprios para exterior resistentes a raios UV e água.
Instalação de bancadas em L
Para evitar esquinas de 90º numa bancada em formato em L, deverá dividi-la em
diversas partes. Isto evitará tensões desnecessárias, riscos de quebrado material ao
instalar, esquinas partidas e esteticamente tem uma melhor aparência.
Recomenda-se o uso de um angulo certo, de 45º entre as peças, para facilitar a
instalação, acabamento e preenchimento da junta.

Caso tenha uma peça única sem meia
esquadria, os móveis terão de estar bem
nivelados e o canto interior deverá ter um
raio mínimo de 20 mm.
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Colocação
A colocação de material porcelânico de grandes dimensões acarreta alguns cuidados
especiais, como a preparação do local, preparação de um meio de transporte para as
chapas, limpeza do local e adesivos especiais.
Preparação para colocação
A preparação do local de colocação do material é de extrema importância, pois um
local que não esteja preparado devidamente, irá causar transtornos e problemas
desnecessários, que poderiam ter sido evitados com a despensa de algum tempo na
preparação correta do local. Cada local é um local e a preparação do mesmo varia de
situação para situação, no entanto deixaremos algumas dicas que facilitaram a
colocação do material.
Na preparação para colocação do material é importante, independentemente do
suporte, verificar se este possui certas características, como:
O local encontra-se completamente limpo de pó, óleo ou gordura;
Encontra-se sem partículas soltas, restos de materiais adesivos / tintas e seco;
Se existirem desníveis, estes devem ser preenchidos com produtos adequados;
Verificar se o local é perfeitamente compacto e resistente;
Se este está estável, sem fissuras e instabilidades inerentes a uma má preparação do suporte;
O local deverá estar preparado para resistir mecanicamente ao uso que lhe será dado;
O local deverá estar preparado com juntas perimetrias e de dilatação, para permitir a
movimentação do material.

Aplicação de adesivo
Quando se trata de colocar adesivos nas chapas é necessário ter em conta onde será
o local de colocação (interior ou exterior) e o tipo de superfície de base (argamassa,
tijoleira, etc.), para melhor performance do adesivo recomenda-se que pergunte ao
seu fornecedor habitual o melhor adesivo para colocação de chapas de grandes
dimensões. Este material porcelânico tem uma porosidade muito baixa.
O material porcelânico a ser colocado deverá estar limpo e isento de pó na parte
posterior e ser apoiado em toda a sua superfície. Após a limpeza do material
porcelânico, colocar o adesivo em toda a plenitude da chapa e espalhar
uniformemente com uma desempenadeira dentada, própria para a colocação,
recomendando-se o uso do método de dupla colagem, que consiste na aplicação do
adesivo sem deixar espaços, começando no verso da chapa e depois no sítio onde se
irá colocar. Uma desempenadeira de 15 mm em U (1) ou uma em V (2), são as mais
indicadas para colocar o adesivo no sítio de colocação, garantindo uma grande
cobertura.
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Colocação grandes formatos
Nos formatos de grandes dimensões assim como nos outros materiais porcelânicos,
é necessário garantir a aderência da chapa com o adesivo, o uso de maços de
borracha tradicional não é recomendado, por ter uma superfície de impacto muito
reduzida, podendo assim provocar danos nas chapas de 6 mm. O uso de uma
desempenadeira forrada com borracha é a melhor solução, pois tendo uma
superfície de impacto maior permite uma melhor distribuição de forças e permitir
golpear a superfície da chapa com mais força, garantindo assim a aderência.

Na colocação de pavimentos, para ainda melhores
resultados recomenda-se o uso de uma desempenadeira
automática.
É importante ressalvar que no caso da colocação de pavimento, este não deverá ser
pisado durante e depois da colocação, respeitando os tempos de secagem dos
fabricantes dos adesivos usados.
Nivelamento
Os sistemas de nivelamento são usados correntemente na colocação de ladrilhos e
azulejo, mas para chapas de grandes dimensões são cruciais. Dado o tamanho das
chapas e a sua espessura fina, sem o uso destes sistemas, a ocorrência de
desnivelamentos

e

juntas

incorretas,

seria

provável,

considerando

que

a

probabilidade de que a superfície de suporte esteja absolutamente nivelada é quase
inexistente, quase sempre existe alguma irregularidade que provavelmente só seria
notada depois da colocação das chapas, dai o uso destes sistemas de nivelamento
que tem muitas vantagens, sendo algumas delas:
Colocação de uma superfície limpa e nivelada;
Garantem a aderência das chapas ao adesivo com maior firmeza, tornando as instalações mais
fortes e duradouras;
Reduzem o tempo de instalação das chapas, pois permitem um trabalho constante e correto
desde o inicio da colocação evitando erros de colocação das chapas;
Reduzem a necessidade de retificar a quantidade de adesivo colocado, o que implicaria o
levantamento das chapas.
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Estes sistemas envolvem três etapas de colocação, sendo elas a
colocação dos clips de nivelamento, a inserção das cunhas de
nivelamento e a remoção dos clips de nivelamento. Explicamos
abaixo de modo muito simplificado este processo.
Após a colocação da primeira chapa e esta estar nivelada é
importante colocar um clip de nivelamento ou mais (o número de
clips depende das dimensões da chapa), por baixo da mesma (4),
antes de prosseguir para a próxima chapa. Coloque a chapa
seguinte e bata na superfície para garantir uma aderência firme á
superfície de suporte, depois ajuste o nível de ambas as chapas
puxando as extremidades para o sítio (6) com a ajuda das cunhas
de nivelamento (3 e 5). Após a secagem da superfície colocada
recomenda-se

que

se

retire

os

clips

de

nivelamento,

normalmente isto ocorre através da quebra do mesmo, o material
que poderá ficar visível será coberto aquando a colocação do
rejunte.
Juntas
Quando se está a colocar as chapas dever-se-á ter em atenção o espaçamento entre
elas, pois este é de extrema importância. As chapas cortadas sob medida encontrarse-ão em esquadria, com a bordadura acabada e direita, o que permite juntas menos
largas. As chapas que são colocadas sem retificação deverão apresentar juntas mais
largas, para permitir o disfarce das bordas, pois estas poderão não estar tão
perfeitas que uma chapa cortada á medida.
Em obra existem três tipo de juntas, sendo elas:
Juntas de argamassa;
Juntas de expansão
ou movimento;
Juntas perimetrais.
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Juntas de argamassa
As juntas entre as chapas são fundamentais principalmente quando se fixa chapas
de grandes dimensões, pois estas ajudam a absorver os movimentos entre a
superfície de colocação e a chapa. Estes movimentos são originados por deformação
da estrutura ou por dilatação térmica.
Juntas de expansão ou movimento
Estas juntas são extremamente importantes em pisos exteriores, pois a incidência
das mudanças térmicas é mais prenunciada nestas condições. Estas juntas permitem
que o material porcelânico se expanda ou retraia consoante a necessidade, ou seja,
sem estas juntas o risco de dano no pavimento é engrandecido.
As juntas de expansão ou movimento deverão ser instaladas em áreas de 25 m2 em
aplicações no interior e em áreas de 9 m2 em aplicações exteriores e deverão ter no
mínimo 5 mm de largura. Estas juntas deverão atravessar toda a extensão da chapa
e adesivo ate ao substrato, devendo ser preenchido com um selante próprio elástico.
Juntas perimetrais
Estas juntas são utilizadas quando a superfície da chapa irá estar de encontro contra
algo, podendo ser paredes, armários, colunas, basicamente quaisquer obstáculos
arquitetónicos.
Deverão ter uma largura não inferior a 6 mm, continuas e tal como as juntas de
expansão deverão chegar ao substrato, o rejunte deverá ser feito por um material
flexível como o silicone e são normalmente ocultas pelo rodapé.
Movimentação de chapa colocada
Por vezes torna-se necessário mover a chapa após esta já ter sido colocada, para
efetuar o alinhamento destas chapas recomenda-se o uso de um dispositivo
CLOSER(1) que permite juntar as chapas ou separa-las(2) com o menor esforço
possível.
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REJUNTE E ADESIVOS
A escolha dos adesivos e rejunte a utilizar aquando a instalação das chapas Allsfor é
algo que deve ser feito consoante as condições onde vai ocorrer a aplicação e o
acabamento superficial da chapa.
Rejunte
O rejunte é um material de construção específico para preenchimento das juntas
resultantes do assentamento de peças cerâmicas, seja no pavimento ou parede, é
composto por produtos tais como o cimento, agregados minerais, pigmentos, aditivo
celulósico, aditivo hidrofugante e polímeros, que recebendo água e devidamente
homogeneizados transformam-se numa argamassa pastosa, própria para preencher
as juntas de assentamento entre peças cerâmicas, impermeabilizando-as.
São oferecidos atualmente no mercado rejuntes de várias marcas e cores e para
vários tipos de aplicação: anti-mofo, impermeabilizantes, áreas externas e internas,
entre outros e a espessura de aplicação varia em função do tamanho da peça
assentada e o local de assentamento.
Adesivos
É de extrema importância escolher o tipo de adesivo correto consoante a sua
aplicação e ambiente. Em clima quente ou ventoso, é aconselhável utilizar adesivos
com características opcionais E (cola com tempo de abertura alargado);
A classe C2 pode ser substituída pela classe C2F (F equivale a cola de presa rápida),
quando existe a necessidade de colocar o pavimento ou revestimento em serviço ou
em condições ambientais particulares, como o clima frio.
No caso de aplicação em parede de cima para baixo ou em diagonal, é aconselhável
a utilização de colas com o recurso opcional T (T equivale a cola com deslizamento
vertical reduzido).
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Colocação interior

Colocação exterior
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MANUTENÇÃO E LIMPEZA
Devido á composição do material, este é altamente resistente a manchas e agentes
químicos, permitindo a colocação do mesmo em diversas situações.
Apesar da sua resistência, recomendasse a precaução na utilização de produtos
agressivos como a lixivia e ácidos, evitando um contacto prolongado dos mesmos na
superfície do material.
Limpeza no final da obra
No final de uma obra é sempre importante a limpeza do local, para remoção de
resíduos de adesivo cimentoso, rejunte e sujidade geral da obra, para tal recomendase o uso de um detergente de base ligeiramente acida, para remoção, que não
liberta vapores tóxicos e respeita as normas, o material e o usuário, como um
desincrustante próprio.
No caso de material que tenha sido colocado com adesivos á base de epóxi ou
resina, recomendasse a remoção com um detergente próprio logo após a aplicação.
Recomendações de limpeza
Uma vez feito o rejunte das juntas e o excesso de material proveniente dos adesivos
e argamassas seja limpo, é recomendado esperar algum tempo até se usar a
superfície, ou seja, devesse esperar que a superfície esteja completamente seca, até
se poder efetuar a limpeza final, o período de espera recomendado é de 5 dias, para
evitar qualquer problema com o rejunte.
Os azulejos recentemente colocados deverão ser protegidos da água e humidade,
enquanto adesivos e argamassas utilizados na sua colocação estão a maturar e
endurecer, sendo isto extremamente importante em exteriores, onde corre o risco
de congelamento.
Deverão ser tomadas medidas de proteção das superfícies contra danos mecânicos e
químicos, que possam ser provocados por outros profissionais ou trabalhos a serem
efetuados na zona. Os danos podem ser prevenidos ao colocar-se cartão grosso ou
material semelhante a proteger a superfície.
Na limpeza das superfícies, os produtos a utilizar deverão ser compatíveis
quimicamente com as superfícies, evitando detergentes sólidos com partículas
abrasivas ou soluções que contenham ácido hidroflourico, que ataca a superfície
polida das superfícies e pode causar danos irreversíveis, para uma boa manutenção
do pavimento, sugerimos o uso de um detergente natural, com um elevado poder de
limpeza.
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Limpeza de sujidade incrustada
Existe casos de resíduos deixados no material que se tornam mais difíceis de retirar,
devido á sua proveniência, deixamos aqui alguns produtos que serão mais eficazes
na remoção deste tipo de sujidade:

Limpeza continua
Após instalação do material e para uma boa manutenção do mesmo, recomendasse
uma limpeza regular, recorrendo a um detergente neutro com grande capacidade de
limpeza e um esfregão de fibra ou esfregona.
Proteção
Existe atualmente produtos no mercado que permitem aumentar a resistência de
certos materiais e o resguardar da ação meteorológica, recomendasse o uso destes
produtos para situações de colocação do material em exteriores ou pavimentos
interiores com grande tráfego. Recomendasse ainda verificar a ficha de segurança
destes produtos antes da colocação, de modo a confirmar se são os mais indicados
para produtos de base cerâmica.
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