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MATERIAIS EQUIPAMENTOS 

 Pisos cerâmicos; 

 Argamassa colante; 

 Argamassa de rejunte. 

 EPI; 

 Equipamento de transporte; 

 Masseira; 

 Desempenadeira dentada; 

 Lápis de carpinteiro; 

 Linha de náilon; 

 Nível de bolha; 

 Régua de alumínio; 

 Martelo de borracha; 

 Broxa; 

 Trena; 

 Vassoura; 

 Bucha de limpeza; 

 Máquina de corte elétrica; 

 Aparelho de corte manual. 

Atividade Responsabilidade 

Condições para início do serviço 

 O contra-piso deve estar concluído há pelo menos 15 dias e estar seco e limpo, sem resíduo de materiais e poeiras; 

 No caso de área molhada, os caimentos do contra-piso devem ter sido verificados com régua de alumínio e nível de bolha, 
e aprovados; 

 Os batentes devem estar chumbados (quando for o caso); 

 Verificado o esquadro e as dimensões do ambiente para o melhor aproveitamento das peças cerâmicas, ou seja, o 
mínimo possível de recortes; 

 Deve estar definida a fiada de partida; distribuindo as peças sobre o piso completando a primeira fiada nos dois sentidos, 
considerando as juntas, quando não definidas, de no mínimo 3mm entre peças, observando sempre as indicações do 
fabricante das mesmas, a eliminação de trinchos, e eventuais irregularidades que possam ser absorvidas pelas juntas. No 
caso da necessidade de trinchos, localiza-los nos lados menos visíveis.   

 Demarcar a primeira fiada a ser assentada esticando uma linha nos dois sentidos do ambiente; 

 Preparar a argamassa industrializada, obedecendo as recomendações do fabricante; 

 Aplicar a argamassa com o lado liso da desempenadeira e, em seguida, passar o lado dentado para 
formar cordões e sulcos. Estes deverão ser amassados pela compressão das peças cerâmicas, com 
pequeno escorregamento lateral provocado pelas mãos, e com leve batida de um martelo de 
borracha; 

 Assentar a primeira fiada nos dois sentidos, garantindo a uniformidade das juntas; 

 Assentar as demais peças, seguindo as primeiras fiadas, atentando para o espaçamento das juntas. 
Esticar quantas linhas forem necessárias para garantir o alinhamento e o esquadro do revestimento; 

 Limpar as juntas eliminando restos de argamassa colante. 

Pedreiros 

 Após um período mínimo de 72 horas do assentamento, iniciar o rejuntamento das peças, limpando 
as juntas com vassourinha ou escova de modo a eliminar toda a poeira; 

 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 rejunte 
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