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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Argamassa para assentamento; 

 Argamassa para rejunte; 

 Pedras naturais ou lajotas de 
concreto. 

 

 EPI; 

 Soquete de madeira ou martelo 
de borracha; 

 Carro-de-mão; 

 Balde; 

 Colher de pedreiro;  

 Pá; 

 Mangueira de nível ou nível 
alemão; 

 Régua de alumínio; 

 Esquadro metálico; 

 Lápis de carpinteiro;  

 Trena metálica;  

 Linha de nylon; 

 Torquez; 

 Broxa; 

 Máquina de corte elétrica com disco 
diamantado. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 A superfície a ser revestida deverá estar limpa, sem restos de materiais, poeiras, lodo ou outros resíduos que possam 
prejudicar a aderência; 

 Os elementos de instalações embutidas no piso (tubulações, ralos e caixas) devem estar executados; 

 Quando executado diretamente sobre o terreno este deverá ter sido devidamente compactado, nivelado e ter sido 
executada uma sub-base em concreto magro com espessura mínima de 05 cm; 

 Quando sobre área impermeabilizada esta deverá ter sido testada e protegida; 

 No caso de pedras naturais ou lajotas muito lisas estas deverão ser chapiscadas, em sua face de aplicação, com argamassa 
de cimento e areia  (1:3) e mistura de resina PVA e água (1:6) pelo menos 03 dias antes da aplicação; 

 Os níveis, caimentos e espessuras devem estar definidos e as mestras colocadas. 

 Distribuir as lajotas ou pedras cortadas em esquadro para estabelecer a primeira fiada em duas 
direções da área a ser revestida, verificando o esquadro e as dimensões da área para melhor 
aproveitamento do revestimento; 

 O revestimento é executado sobre argamassa fresca, não sarrafeada e lançada no momento da 
aplicação das lajotas ou pedras naturais. A argamassa deve ter uma boa plasticidade (nem seca nem 
fluida) para não prejudicar a aderência da lajota ou pedra natural; 

 Lançar a argamassa em uma área não muito extensa, conforme a habilidade do aplicador, para que 
não comece a pega antes da aplicação do revestimento e usando a colher de pedreiro espalhar a 
argamassa sobre a área de modo que fique na espessura adequada; 

 Colocar as lajotas ou pedras e batê-las com haste de madeira ou martelo de borracha sobre a 
argamassa; 

 Balizar a superfície superior do revestimento com linha de náilon colocada entre as mestras do piso 
acabado; 

 No caso de lajotas ou pedras cortadas em esquadro, manter a alinhamento e esquadro usando linhas 
de náilon; 

 Em se tratando de mármore o granito, os mesmos são utilizados em placas com espessura mínima de 
2,0 cm, arestas vivas, cortados em esquadro e com as faces a serem expostas perfeitamente planas, 
podendo ou não serem polidas; 

 As juntas são limpas sempre que a argamassa de assentamento por elas refluir; 

 Executar o rejunte com argamassa própria preparada na obra ou industrializada. 

Pedreiros 

 Isolar o ambiente para evitar trânsito de pessoas e equipamentos por um prazo mínimo de 24 horas. Todos 
colaboradores. 
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