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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Peças cerâmicas; 

 Argamassa colante; 

 Argamassa de rejunte.  
 

 EPI; 

 Masseira;  

 Desempenadeira dentada; 

 Martelo de borracha; 

 Equipamento de transporte; 

 Trena; 

 Linha de náilon; 

 Nível de bolha; 

 Lápis de carpinteiro; 

 Lápis de carpinteiro; 

 Mangueira de nível ou Nível Alemão; 

 Broxa; 

 Vassoura; 

 Régua de alumínio; 

 Esquadro; 

 Máquina de corte elétrica; 

 Aparelho de corte manual. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 Os revestimentos em argamassa devem estar concluídos há pelo menos 15 dias e isento de sujeiras; 

 Os batentes e contramarcos devem estar com suas referências definidas ou chumbados;  

 As caixas de passagem das instalações elétricas, os pontos hidráulicos e demais aberturas devem estar protegidos; 

 Instalações hidráulicas quando embutidas devem estar concluídas e testadas.   

 Marcar a posição da fiada mestra num dos extremos da parede a partir do nível de referência 
tomado em relação ao teto considerando o tamanho das peças e a espessura das juntas de forma a 
deixar os cortes e arremates na fiada inferior (junto ao piso). A fiada mestra deverá situar-se a uma 
altura aproximada de 1 metro; 

 Transferir o nível de referência para a outra extremidade da parede, utilizando o nível alemão ou 
mangueira; 

 Esticar uma linha entre os pontos marcados definindo assim a posição e o nivelamento da fiada 
mestra; 

 Preparar a argamassa industrializada em um caixote plástico, metálico ou de madeira revestido com 
chapa metálica, obedecendo as recomendações do fabricante; 

 A quantidade a ser preparada dever ser suficiente para um período de trabalho de duas horas, de 
acordo com a produtividade do assentador, sendo recomendável que se misture sempre um número 
inteiro de sacos; 

 Deixar a argamassa descansar por 15 min ou segundo recomendações do fabricante e misturar 
novamente para iniciar o assentamento. Durante a execução do revestimento não se adiciona água à 
argamassa já preparada; 

 Aplicar a argamassa com o lado liso da desempenadeira e em seguida passar o lado dentado para 
formar cordões e sulcos. Não usar desempenadeira com dentes gastos; 

 A quantidade de argamassa a ser espalhada depende do tempo de abertura e da habilidade do 
assentador. Não é recomendável espalhar a argamassa em área maior de 1,50 m²; 

 O tempo de abertura pode ser controlado pressionando os cordões de argamassa com as pontas dos 
dedos, caso a argamassa não se mostre pegajosa e não suje os dedos, é sinal que o tempo de 
abertura está esgotado; 

 Caso se esgote o tempo de abertura em parte da área espalhada de argamassa a mesma deve ser 
raspada e jogada fora (sem reaproveitamento); 

 Posicionar a peça cerâmica sobre os cordões de argamassa, comprimir e deslizar até sua posição 
final de modo a “quebrar” os cordões de argamassa; 

 Assentar a fiada mestra atentando para o espaçamento das juntas, nivelamento, alinhamento, etc.; 

 Iniciar o assentamento das peças pela parte acima da fiada mestra e depois de concluído executar a 
parte inferior, atentando para espaçamento das juntas, nivelamento e alinhamento; 

 Usar linha de náilon para auxiliar no alinhamento e nível, de acordo com a habilidade do assentador; 

 Cortar as peças necessárias para os arremates usando equipamentos adequados, evitando assim 
cortes mal feitos; fazê-los antes da aplicação da argamassa devido ao tempo de abertura da mesma; 

 Após o assentamento das peças limpar as juntas; 

Pedreiros 
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 Para iniciar o rejuntamento, aguardar 72 horas; 

 Preparar a argamassa de rejunte conforme recomendações do fabricante; 

 Espalhar a argamassa de rejunte de maneira que penetre uniformemente nas juntas; 

 Frisar as juntas; 

 Limpar o excesso de argamassa de rejunte; 

 Quando possível, fazer o teste do som (exame de percussão), que consiste em bater o cabo de um 
martelo ou uma haste de madeira nas cerâmicas para ouvir se apresentam sons ocos e identificar 
peças mal colocadas. 

Equipe de 
produção 

 Evitar choques de equipamentos ou materiais ao revestimento pronto. Mestre / 
Encarregado 
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