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1º PASSO - Com o raspador de º PASSO - Com o raspador de  PASSO - Com o raspador de PASSO - Com o raspador de ASSO - Com o raspador de SSO - Com o raspador de SO - Com o raspador de O - Com o raspador de  - Com o raspador de - Com o raspador de  Com o raspador de Com o raspador de om o raspador de m o raspador de  o raspador de o raspador de  raspador de raspador de aspador de spador de pador de ador de dor de or de r de  de de e rejunte, retirar todo o rejunte ao ejunte, retirar todo o rejunte ao junte, retirar todo o rejunte ao unte, retirar todo o rejunte ao nte, retirar todo o rejunte ao te, retirar todo o rejunte ao e, retirar todo o rejunte ao , retirar todo o rejunte ao  retirar todo o rejunte ao retirar todo o rejunte ao etirar todo o rejunte ao tirar todo o rejunte ao irar todo o rejunte ao rar todo o rejunte ao ar todo o rejunte ao r todo o rejunte ao  todo o rejunte ao todo o rejunte ao odo o rejunte ao do o rejunte ao o o rejunte ao  o rejunte ao o rejunte ao  rejunte ao rejunte ao ejunte ao junte ao unte ao nte ao te ao e ao  ao ao o redor dos pisos a serem trocados.  edor dos pisos a serem trocados.  dor dos pisos a serem trocados.  or dos pisos a serem trocados.  r dos pisos a serem trocados.   dos pisos a serem trocados.  dos pisos a serem trocados.  os pisos a serem trocados.  s pisos a serem trocados.   pisos a serem trocados.  pisos a serem trocados.  isos a serem trocados.  sos a serem trocados.  os a serem trocados.  s a serem trocados.   a serem trocados.  a serem trocados.   serem trocados.  serem trocados.  erem trocados.  rem trocados.  em trocados.  m trocados.   trocados.  trocados.  rocados.  ocados.  cados.  ados.  dos.  os.  s.  .  
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3º PASSO - Preparar a argamassa º PASSO - Preparar a argamassa  PASSO - Preparar a argamassa PASSO - Preparar a argamassa ASSO - Preparar a argamassa SSO - Preparar a argamassa SO - Preparar a argamassa O - Preparar a argamassa  - Preparar a argamassa - Preparar a argamassa  Preparar a argamassa Preparar a argamassa reparar a argamassa eparar a argamassa parar a argamassa arar a argamassa rar a argamassa ar a argamassa r a argamassa  a argamassa a argamassa  argamassa argamassa rgamassa gamassa amassa massa assa ssa sa a conforme orientações do fabricante, onforme orientações do fabricante, nforme orientações do fabricante, forme orientações do fabricante, orme orientações do fabricante, rme orientações do fabricante, me orientações do fabricante, e orientações do fabricante,  orientações do fabricante, orientações do fabricante, rientações do fabricante, ientações do fabricante, entações do fabricante, ntações do fabricante, tações do fabricante, ações do fabricante, ções do fabricante, ões do fabricante, es do fabricante, s do fabricante,  do fabricante, do fabricante, o fabricante,  fabricante, fabricante, abricante, bricante, ricante, icante, cante, ante, nte, te, e, , espalhando-a com o lado liso da spalhando-a com o lado liso da palhando-a com o lado liso da alhando-a com o lado liso da lhando-a com o lado liso da hando-a com o lado liso da ando-a com o lado liso da ndo-a com o lado liso da do-a com o lado liso da o-a com o lado liso da -a com o lado liso da a com o lado liso da  com o lado liso da com o lado liso da om o lado liso da m o lado liso da  o lado liso da o lado liso da  lado liso da lado liso da ado liso da do liso da o liso da  liso da liso da iso da so da o da  da da a desempenadeira, e em seguida passar o esempenadeira, e em seguida passar o sempenadeira, e em seguida passar o empenadeira, e em seguida passar o mpenadeira, e em seguida passar o penadeira, e em seguida passar o enadeira, e em seguida passar o nadeira, e em seguida passar o adeira, e em seguida passar o deira, e em seguida passar o eira, e em seguida passar o ira, e em seguida passar o ra, e em seguida passar o a, e em seguida passar o , e em seguida passar o  e em seguida passar o e em seguida passar o  em seguida passar o em seguida passar o m seguida passar o  seguida passar o seguida passar o eguida passar o guida passar o uida passar o ida passar o da passar o a passar o  passar o passar o assar o ssar o sar o ar o r o  o o lado dentado da desempenadeira em 60°, ado dentado da desempenadeira em 60°, do dentado da desempenadeira em 60°, o dentado da desempenadeira em 60°,  dentado da desempenadeira em 60°, dentado da desempenadeira em 60°, entado da desempenadeira em 60°, ntado da desempenadeira em 60°, tado da desempenadeira em 60°, ado da desempenadeira em 60°, do da desempenadeira em 60°, o da desempenadeira em 60°,  da desempenadeira em 60°, da desempenadeira em 60°, a desempenadeira em 60°,  desempenadeira em 60°, desempenadeira em 60°, esempenadeira em 60°, sempenadeira em 60°, empenadeira em 60°, mpenadeira em 60°, penadeira em 60°, enadeira em 60°, nadeira em 60°, adeira em 60°, deira em 60°, eira em 60°, ira em 60°, ra em 60°, a em 60°,  em 60°, em 60°, m 60°,  60°, 60°, 0°, °, , formando cordões e sulcos no contrapiso. ormando cordões e sulcos no contrapiso. rmando cordões e sulcos no contrapiso. mando cordões e sulcos no contrapiso. ando cordões e sulcos no contrapiso. ndo cordões e sulcos no contrapiso. do cordões e sulcos no contrapiso. o cordões e sulcos no contrapiso.  cordões e sulcos no contrapiso. cordões e sulcos no contrapiso. ordões e sulcos no contrapiso. rdões e sulcos no contrapiso. dões e sulcos no contrapiso. ões e sulcos no contrapiso. es e sulcos no contrapiso. s e sulcos no contrapiso.  e sulcos no contrapiso. e sulcos no contrapiso.  sulcos no contrapiso. sulcos no contrapiso. ulcos no contrapiso. lcos no contrapiso. cos no contrapiso. os no contrapiso. s no contrapiso.  no contrapiso. no contrapiso. o contrapiso.  contrapiso. contrapiso. ontrapiso. ntrapiso. trapiso. rapiso. apiso. piso. iso. so. o. . Aplicar a argamassa em panos de 2m². plicar a argamassa em panos de 2m². licar a argamassa em panos de 2m². icar a argamassa em panos de 2m². car a argamassa em panos de 2m². ar a argamassa em panos de 2m². r a argamassa em panos de 2m².  a argamassa em panos de 2m². a argamassa em panos de 2m².  argamassa em panos de 2m². argamassa em panos de 2m². rgamassa em panos de 2m². gamassa em panos de 2m². amassa em panos de 2m². massa em panos de 2m². assa em panos de 2m². ssa em panos de 2m². sa em panos de 2m². a em panos de 2m².  em panos de 2m². em panos de 2m². m panos de 2m².  panos de 2m². panos de 2m². anos de 2m². nos de 2m². os de 2m². s de 2m².  de 2m². de 2m². e 2m².  2m². 2m². m². ². . Colocar a peça no local e bater olocar a peça no local e bater locar a peça no local e bater ocar a peça no local e bater car a peça no local e bater ar a peça no local e bater r a peça no local e bater  a peça no local e bater a peça no local e bater  peça no local e bater peça no local e bater eça no local e bater ça no local e bater a no local e bater  no local e bater no local e bater o local e bater  local e bater local e bater ocal e bater cal e bater al e bater l e bater  e bater e bater  bater bater ater ter er r suavemente com martelo de borracha até uavemente com martelo de borracha até avemente com martelo de borracha até vemente com martelo de borracha até emente com martelo de borracha até mente com martelo de borracha até ente com martelo de borracha até nte com martelo de borracha até te com martelo de borracha até e com martelo de borracha até  com martelo de borracha até com martelo de borracha até om martelo de borracha até m martelo de borracha até  martelo de borracha até martelo de borracha até artelo de borracha até rtelo de borracha até telo de borracha até elo de borracha até lo de borracha até o de borracha até  de borracha até de borracha até e borracha até  borracha até borracha até orracha até rracha até racha até acha até cha até ha até a até  até até té é ficar no nível correto. A espessura da icar no nível correto. A espessura da car no nível correto. A espessura da ar no nível correto. A espessura da r no nível correto. A espessura da  no nível correto. A espessura da no nível correto. A espessura da o nível correto. A espessura da  nível correto. A espessura da nível correto. A espessura da ível correto. A espessura da vel correto. A espessura da el correto. A espessura da l correto. A espessura da  correto. A espessura da correto. A espessura da orreto. A espessura da rreto. A espessura da reto. A espessura da eto. A espessura da to. A espessura da o. A espessura da . A espessura da  A espessura da A espessura da  espessura da espessura da spessura da pessura da essura da ssura da sura da ura da ra da a da  da da a argamassa deverá estar entre 3mm e rgamassa deverá estar entre 3mm e gamassa deverá estar entre 3mm e amassa deverá estar entre 3mm e massa deverá estar entre 3mm e assa deverá estar entre 3mm e ssa deverá estar entre 3mm e sa deverá estar entre 3mm e a deverá estar entre 3mm e  deverá estar entre 3mm e deverá estar entre 3mm e everá estar entre 3mm e verá estar entre 3mm e erá estar entre 3mm e rá estar entre 3mm e á estar entre 3mm e  estar entre 3mm e estar entre 3mm e star entre 3mm e tar entre 3mm e ar entre 3mm e r entre 3mm e  entre 3mm e entre 3mm e ntre 3mm e tre 3mm e re 3mm e e 3mm e  3mm e 3mm e mm e m e  e e 5mm. Remover o excesso de argamassa.mm. Remover o excesso de argamassa.m. Remover o excesso de argamassa.. Remover o excesso de argamassa. Remover o excesso de argamassa.Remover o excesso de argamassa.emover o excesso de argamassa.mover o excesso de argamassa.over o excesso de argamassa.ver o excesso de argamassa.er o excesso de argamassa.r o excesso de argamassa. o excesso de argamassa.o excesso de argamassa. excesso de argamassa.excesso de argamassa.xcesso de argamassa.cesso de argamassa.esso de argamassa.sso de argamassa.so de argamassa.o de argamassa. de argamassa.de argamassa.e argamassa. argamassa.argamassa.rgamassa.gamassa.amassa.massa.assa.ssa.sa.a..
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2º PASSO - Usar uma talhadeira º PASSO - Usar uma talhadeira  PASSO - Usar uma talhadeira PASSO - Usar uma talhadeira ASSO - Usar uma talhadeira SSO - Usar uma talhadeira SO - Usar uma talhadeira O - Usar uma talhadeira  - Usar uma talhadeira - Usar uma talhadeira  Usar uma talhadeira Usar uma talhadeira sar uma talhadeira ar uma talhadeira r uma talhadeira  uma talhadeira uma talhadeira ma talhadeira a talhadeira  talhadeira talhadeira alhadeira lhadeira hadeira adeira deira eira ira ra a e martelo para quebrar o piso  martelo para quebrar o piso martelo para quebrar o piso artelo para quebrar o piso rtelo para quebrar o piso telo para quebrar o piso elo para quebrar o piso lo para quebrar o piso o para quebrar o piso  para quebrar o piso para quebrar o piso ara quebrar o piso ra quebrar o piso a quebrar o piso  quebrar o piso quebrar o piso uebrar o piso ebrar o piso brar o piso rar o piso ar o piso r o piso  o piso o piso  piso piso iso so o batendo no centro do mesmo.  atendo no centro do mesmo.  tendo no centro do mesmo.  endo no centro do mesmo.  ndo no centro do mesmo.  do no centro do mesmo.  o no centro do mesmo.   no centro do mesmo.  no centro do mesmo.  o centro do mesmo.   centro do mesmo.  centro do mesmo.  entro do mesmo.  ntro do mesmo.  tro do mesmo.  ro do mesmo.  o do mesmo.   do mesmo.  do mesmo.  o mesmo.   mesmo.  mesmo.  esmo.  smo.  mo.  o.  .  Após retirar o piso, remova o pós retirar o piso, remova o ós retirar o piso, remova o s retirar o piso, remova o  retirar o piso, remova o retirar o piso, remova o etirar o piso, remova o tirar o piso, remova o irar o piso, remova o rar o piso, remova o ar o piso, remova o r o piso, remova o  o piso, remova o o piso, remova o  piso, remova o piso, remova o iso, remova o so, remova o o, remova o , remova o  remova o remova o emova o mova o ova o va o a o  o o resto de massa com uma esto de massa com uma sto de massa com uma to de massa com uma o de massa com uma  de massa com uma de massa com uma e massa com uma  massa com uma massa com uma assa com uma ssa com uma sa com uma a com uma  com uma com uma om uma m uma  uma uma ma a talhadeira. Operar a retirada com alhadeira. Operar a retirada com lhadeira. Operar a retirada com hadeira. Operar a retirada com adeira. Operar a retirada com deira. Operar a retirada com eira. Operar a retirada com ira. Operar a retirada com ra. Operar a retirada com a. Operar a retirada com . Operar a retirada com  Operar a retirada com Operar a retirada com perar a retirada com erar a retirada com rar a retirada com ar a retirada com r a retirada com  a retirada com a retirada com  retirada com retirada com etirada com tirada com irada com rada com ada com da com a com  com com om m cuidado para não danificar os uidado para não danificar os idado para não danificar os dado para não danificar os ado para não danificar os do para não danificar os o para não danificar os  para não danificar os para não danificar os ara não danificar os ra não danificar os a não danificar os  não danificar os não danificar os ão danificar os o danificar os  danificar os danificar os anificar os nificar os ificar os ficar os icar os car os ar os r os  os os s elementos vizinhos. Retirar os lementos vizinhos. Retirar os ementos vizinhos. Retirar os mentos vizinhos. Retirar os entos vizinhos. Retirar os ntos vizinhos. Retirar os tos vizinhos. Retirar os os vizinhos. Retirar os s vizinhos. Retirar os  vizinhos. Retirar os vizinhos. Retirar os izinhos. Retirar os zinhos. Retirar os inhos. Retirar os nhos. Retirar os hos. Retirar os os. Retirar os s. Retirar os . Retirar os  Retirar os Retirar os etirar os tirar os irar os rar os ar os r os  os os s resíduos e limpar a superfície. esíduos e limpar a superfície. síduos e limpar a superfície. íduos e limpar a superfície. duos e limpar a superfície. uos e limpar a superfície. os e limpar a superfície. s e limpar a superfície.  e limpar a superfície. e limpar a superfície.  limpar a superfície. limpar a superfície. impar a superfície. mpar a superfície. par a superfície. ar a superfície. r a superfície.  a superfície. a superfície.  superfície. superfície. uperfície. perfície. erfície. rfície. fície. ície. cie. ie. e. . 
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4º PASSO - Juntas com até 3mm º PASSO - Juntas com até 3mm  PASSO - Juntas com até 3mm PASSO - Juntas com até 3mm ASSO - Juntas com até 3mm SSO - Juntas com até 3mm SO - Juntas com até 3mm O - Juntas com até 3mm  - Juntas com até 3mm - Juntas com até 3mm  Juntas com até 3mm Juntas com até 3mm untas com até 3mm ntas com até 3mm tas com até 3mm as com até 3mm s com até 3mm  com até 3mm com até 3mm om até 3mm m até 3mm  até 3mm até 3mm té 3mm é 3mm  3mm 3mm mm m devem ser molhadas. Preparar o evem ser molhadas. Preparar o vem ser molhadas. Preparar o em ser molhadas. Preparar o m ser molhadas. Preparar o  ser molhadas. Preparar o ser molhadas. Preparar o er molhadas. Preparar o r molhadas. Preparar o  molhadas. Preparar o molhadas. Preparar o olhadas. Preparar o lhadas. Preparar o hadas. Preparar o adas. Preparar o das. Preparar o as. Preparar o s. Preparar o . Preparar o  Preparar o Preparar o reparar o eparar o parar o arar o rar o ar o r o  o o rejunte conforme orientação do ejunte conforme orientação do junte conforme orientação do unte conforme orientação do nte conforme orientação do te conforme orientação do e conforme orientação do  conforme orientação do conforme orientação do onforme orientação do nforme orientação do forme orientação do orme orientação do rme orientação do me orientação do e orientação do  orientação do orientação do rientação do ientação do entação do ntação do tação do ação do ção do ão do o do  do do o fabricante, aplicando-o nas juntas abricante, aplicando-o nas juntas bricante, aplicando-o nas juntas ricante, aplicando-o nas juntas icante, aplicando-o nas juntas cante, aplicando-o nas juntas ante, aplicando-o nas juntas nte, aplicando-o nas juntas te, aplicando-o nas juntas e, aplicando-o nas juntas , aplicando-o nas juntas  aplicando-o nas juntas aplicando-o nas juntas plicando-o nas juntas licando-o nas juntas icando-o nas juntas cando-o nas juntas ando-o nas juntas ndo-o nas juntas do-o nas juntas o-o nas juntas -o nas juntas o nas juntas  nas juntas nas juntas as juntas s juntas  juntas juntas untas ntas tas as s 24 horas após a aplicação da 4 horas após a aplicação da  horas após a aplicação da horas após a aplicação da oras após a aplicação da ras após a aplicação da as após a aplicação da s após a aplicação da  após a aplicação da após a aplicação da pós a aplicação da ós a aplicação da s a aplicação da  a aplicação da a aplicação da  aplicação da aplicação da plicação da licação da icação da cação da ação da ção da ão da o da  da da a argamassa, pressionando-o para rgamassa, pressionando-o para gamassa, pressionando-o para amassa, pressionando-o para massa, pressionando-o para assa, pressionando-o para ssa, pressionando-o para sa, pressionando-o para a, pressionando-o para , pressionando-o para  pressionando-o para pressionando-o para ressionando-o para essionando-o para ssionando-o para sionando-o para ionando-o para onando-o para nando-o para ando-o para ndo-o para do-o para o-o para -o para o para  para para ara ra a dentro. Retire o excesso com a entro. Retire o excesso com a ntro. Retire o excesso com a tro. Retire o excesso com a ro. Retire o excesso com a o. Retire o excesso com a . Retire o excesso com a  Retire o excesso com a Retire o excesso com a etire o excesso com a tire o excesso com a ire o excesso com a re o excesso com a e o excesso com a  o excesso com a o excesso com a  excesso com a excesso com a xcesso com a cesso com a esso com a sso com a so com a o com a  com a com a om a m a  a a desempenadeira ou espátula. A esempenadeira ou espátula. A sempenadeira ou espátula. A empenadeira ou espátula. A mpenadeira ou espátula. A penadeira ou espátula. A enadeira ou espátula. A nadeira ou espátula. A adeira ou espátula. A deira ou espátula. A eira ou espátula. A ira ou espátula. A ra ou espátula. A a ou espátula. A  ou espátula. A ou espátula. A u espátula. A  espátula. A espátula. A spátula. A pátula. A átula. A tula. A ula. A la. A a. A . A  A A limpeza final deve ser feita após impeza final deve ser feita após mpeza final deve ser feita após peza final deve ser feita após eza final deve ser feita após za final deve ser feita após a final deve ser feita após  final deve ser feita após final deve ser feita após inal deve ser feita após nal deve ser feita após al deve ser feita após l deve ser feita após  deve ser feita após deve ser feita após eve ser feita após ve ser feita após e ser feita após  ser feita após ser feita após er feita após r feita após  feita após feita após eita após ita após ta após a após  após após pós ós s 24 horas, já liberando o tráfego.   4 horas, já liberando o tráfego.    horas, já liberando o tráfego.   horas, já liberando o tráfego.   oras, já liberando o tráfego.   ras, já liberando o tráfego.   as, já liberando o tráfego.   s, já liberando o tráfego.   , já liberando o tráfego.    já liberando o tráfego.   já liberando o tráfego.   á liberando o tráfego.    liberando o tráfego.   liberando o tráfego.   iberando o tráfego.   berando o tráfego.   erando o tráfego.   rando o tráfego.   ando o tráfego.   ndo o tráfego.   do o tráfego.   o o tráfego.    o tráfego.   o tráfego.    tráfego.   tráfego.   ráfego.   áfego.   fego.   ego.   go.   o.   .   
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Parede com pintura descascada e reboco aparente. 
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1º PASSO - Retirar a pintura existente, efetuando lixamento na região danificada com lixa 100 ou 150. 
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2º PASSO - Efetuar pintura com tinta látex acrílica na om tinta látex acrílica na m tinta látex acrílica na  tinta látex acrílica na tinta látex acrílica na inta látex acrílica na nta látex acrílica na ta látex acrílica na a látex acrílica na  látex acrílica na látex acrílica na átex acrílica na tex acrílica na ex acrílica na x acrílica na  acrílica na acrílica na crílica na rílica na ílica na lica na ica na ca na a na  na na a cor da parede existente. or da parede existente. r da parede existente.  da parede existente. da parede existente. a parede existente.  parede existente. parede existente. arede existente. rede existente. ede existente. de existente. e existente.  existente. existente. xistente. istente. stente. tente. ente. nte. te. e. . 
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OBS.: Esta veneziana só será colocada  Esta veneziana só será colocada Esta veneziana só será colocada  veneziana só será colocada veneziana só será colocada  só será colocada só será colocada  será colocada será colocada  colocada colocada em vãos que não houver instalação  vãos que não houver instalação vãos que não houver instalação  que não houver instalação que não houver instalação  não houver instalação não houver instalação  houver instalação houver instalação  instalação instalação imediata do ar condicionado.
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Laje de cobertura com aje de cobertura com je de cobertura com e de cobertura com  de cobertura com de cobertura com e cobertura com  cobertura com cobertura com obertura com bertura com ertura com rtura com tura com ura com ra com a com  com com om m furo e pintura danificada. uro e pintura danificada. ro e pintura danificada. o e pintura danificada.  e pintura danificada. e pintura danificada.  pintura danificada. pintura danificada. intura danificada. ntura danificada. tura danificada. ura danificada. ra danificada. a danificada.  danificada. danificada. anificada. nificada. ificada. ficada. icada. cada. ada. da. a. . 
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1º PASSO: Lixar a pintura com lixa º PASSO: Lixar a pintura com lixa  PASSO: Lixar a pintura com lixa PASSO: Lixar a pintura com lixa ASSO: Lixar a pintura com lixa SSO: Lixar a pintura com lixa SO: Lixar a pintura com lixa O: Lixar a pintura com lixa : Lixar a pintura com lixa  Lixar a pintura com lixa Lixar a pintura com lixa ixar a pintura com lixa xar a pintura com lixa ar a pintura com lixa r a pintura com lixa  a pintura com lixa a pintura com lixa  pintura com lixa pintura com lixa intura com lixa ntura com lixa tura com lixa ura com lixa ra com lixa a com lixa  com lixa com lixa om lixa m lixa  lixa lixa ixa xa a 100 ou 150 e retirar o emassamento 00 ou 150 e retirar o emassamento 0 ou 150 e retirar o emassamento  ou 150 e retirar o emassamento ou 150 e retirar o emassamento u 150 e retirar o emassamento  150 e retirar o emassamento 150 e retirar o emassamento 50 e retirar o emassamento 0 e retirar o emassamento  e retirar o emassamento e retirar o emassamento  retirar o emassamento retirar o emassamento etirar o emassamento tirar o emassamento irar o emassamento rar o emassamento ar o emassamento r o emassamento  o emassamento o emassamento  emassamento emassamento massamento assamento ssamento samento amento mento ento nto to o existente no contorno do furo. Limpar xistente no contorno do furo. Limpar istente no contorno do furo. Limpar stente no contorno do furo. Limpar tente no contorno do furo. Limpar ente no contorno do furo. Limpar nte no contorno do furo. Limpar te no contorno do furo. Limpar e no contorno do furo. Limpar  no contorno do furo. Limpar no contorno do furo. Limpar o contorno do furo. Limpar  contorno do furo. Limpar contorno do furo. Limpar ontorno do furo. Limpar ntorno do furo. Limpar torno do furo. Limpar orno do furo. Limpar rno do furo. Limpar no do furo. Limpar o do furo. Limpar  do furo. Limpar do furo. Limpar o furo. Limpar  furo. Limpar furo. Limpar uro. Limpar ro. Limpar o. Limpar . Limpar  Limpar Limpar impar mpar par ar r o interior do furo e retirar resíduos.  interior do furo e retirar resíduos. interior do furo e retirar resíduos. nterior do furo e retirar resíduos. terior do furo e retirar resíduos. erior do furo e retirar resíduos. rior do furo e retirar resíduos. ior do furo e retirar resíduos. or do furo e retirar resíduos. r do furo e retirar resíduos.  do furo e retirar resíduos. do furo e retirar resíduos. o furo e retirar resíduos.  furo e retirar resíduos. furo e retirar resíduos. uro e retirar resíduos. ro e retirar resíduos. o e retirar resíduos.  e retirar resíduos. e retirar resíduos.  retirar resíduos. retirar resíduos. etirar resíduos. tirar resíduos. irar resíduos. rar resíduos. ar resíduos. r resíduos.  resíduos. resíduos. esíduos. síduos. íduos. duos. uos. os. s. . 
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3º PASSO - Aplicar fundo preparador º PASSO - Aplicar fundo preparador  PASSO - Aplicar fundo preparador PASSO - Aplicar fundo preparador ASSO - Aplicar fundo preparador SSO - Aplicar fundo preparador SO - Aplicar fundo preparador O - Aplicar fundo preparador  - Aplicar fundo preparador - Aplicar fundo preparador  Aplicar fundo preparador Aplicar fundo preparador plicar fundo preparador licar fundo preparador icar fundo preparador car fundo preparador ar fundo preparador r fundo preparador  fundo preparador fundo preparador undo preparador ndo preparador do preparador o preparador  preparador preparador reparador eparador parador arador rador ador dor or r de paredes com diluição de 10 a e paredes com diluição de 10 a  paredes com diluição de 10 a paredes com diluição de 10 a aredes com diluição de 10 a redes com diluição de 10 a edes com diluição de 10 a des com diluição de 10 a es com diluição de 10 a s com diluição de 10 a  com diluição de 10 a com diluição de 10 a om diluição de 10 a m diluição de 10 a  diluição de 10 a diluição de 10 a iluição de 10 a luição de 10 a uição de 10 a ição de 10 a ção de 10 a ão de 10 a o de 10 a  de 10 a de 10 a e 10 a  10 a 10 a 0 a  a a 20% com pincel ou rolo de lã. Após 0% com pincel ou rolo de lã. Após % com pincel ou rolo de lã. Após  com pincel ou rolo de lã. Após com pincel ou rolo de lã. Após om pincel ou rolo de lã. Após m pincel ou rolo de lã. Após  pincel ou rolo de lã. Após pincel ou rolo de lã. Após incel ou rolo de lã. Após ncel ou rolo de lã. Após cel ou rolo de lã. Após el ou rolo de lã. Após l ou rolo de lã. Após  ou rolo de lã. Após ou rolo de lã. Após u rolo de lã. Após  rolo de lã. Após rolo de lã. Após olo de lã. Após lo de lã. Após o de lã. Após  de lã. Após de lã. Após e lã. Após  lã. Após lã. Após ã. Após . Após  Após Após pós ós s 4 horas, aplicar 2 demãos de pintura látex PVA com diluição recomendada átex PVA com diluição recomendada tex PVA com diluição recomendada ex PVA com diluição recomendada x PVA com diluição recomendada  PVA com diluição recomendada PVA com diluição recomendada VA com diluição recomendada A com diluição recomendada  com diluição recomendada com diluição recomendada om diluição recomendada m diluição recomendada  diluição recomendada diluição recomendada iluição recomendada luição recomendada uição recomendada ição recomendada ção recomendada ão recomendada o recomendada  recomendada recomendada ecomendada comendada omendada mendada endada ndada dada ada da a pelo fabricante com intervalo de 4 elo fabricante com intervalo de 4 lo fabricante com intervalo de 4 o fabricante com intervalo de 4  fabricante com intervalo de 4 fabricante com intervalo de 4 abricante com intervalo de 4 bricante com intervalo de 4 ricante com intervalo de 4 icante com intervalo de 4 cante com intervalo de 4 ante com intervalo de 4 nte com intervalo de 4 te com intervalo de 4 e com intervalo de 4  com intervalo de 4 com intervalo de 4 om intervalo de 4 m intervalo de 4  intervalo de 4 intervalo de 4 ntervalo de 4 tervalo de 4 ervalo de 4 rvalo de 4 valo de 4 alo de 4 lo de 4 o de 4  de 4 de 4 e 4  4 4 horas entre as demãos.oras entre as demãos.ras entre as demãos.as entre as demãos.s entre as demãos. entre as demãos.entre as demãos.ntre as demãos.tre as demãos.re as demãos.e as demãos. as demãos.as demãos.s demãos. demãos.demãos.emãos.mãos.ãos.os.s..
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2º PASSO: Preenchimento do furo º PASSO: Preenchimento do furo  PASSO: Preenchimento do furo PASSO: Preenchimento do furo ASSO: Preenchimento do furo SSO: Preenchimento do furo SO: Preenchimento do furo O: Preenchimento do furo : Preenchimento do furo  Preenchimento do furo Preenchimento do furo reenchimento do furo eenchimento do furo enchimento do furo nchimento do furo chimento do furo himento do furo imento do furo mento do furo ento do furo nto do furo to do furo o do furo  do furo do furo o furo  furo furo uro ro o com argamassa de reboco, no om argamassa de reboco, no m argamassa de reboco, no  argamassa de reboco, no argamassa de reboco, no rgamassa de reboco, no gamassa de reboco, no amassa de reboco, no massa de reboco, no assa de reboco, no ssa de reboco, no sa de reboco, no a de reboco, no  de reboco, no de reboco, no e reboco, no  reboco, no reboco, no eboco, no boco, no oco, no co, no o, no , no  no no o traço orientado pelo fabricante.raço orientado pelo fabricante.aço orientado pelo fabricante.ço orientado pelo fabricante.o orientado pelo fabricante. orientado pelo fabricante.orientado pelo fabricante.rientado pelo fabricante.ientado pelo fabricante.entado pelo fabricante.ntado pelo fabricante.tado pelo fabricante.ado pelo fabricante.do pelo fabricante.o pelo fabricante. pelo fabricante.pelo fabricante.elo fabricante.lo fabricante.o fabricante. fabricante.fabricante.abricante.bricante.ricante.icante.cante.ante.nte.te.e..
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Parede com patologia na pintura: bolhas e enrugamento. 1º PASSO - Retirar a pintura, efetuando lixamento na região danificada com lixa 220, e regularizar a superfície. Limpar e retirar os resíduos.  2º PASSO - Aplicar fundo preparador (Ref.: Suvinil) de paredes com diluição de 10 a 20% com pincel ou rolo de lã. após 4 horas, aplicar 2 demãos de tinta látex acrílica (Ref.: Suvinil) com diluição recomendada pelo fabricante com intervalo de 4 horas entre cada demão. 
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1º PASSO: Executar abertura na região º PASSO: Executar abertura na região  PASSO: Executar abertura na região PASSO: Executar abertura na região ASSO: Executar abertura na região SSO: Executar abertura na região SO: Executar abertura na região O: Executar abertura na região : Executar abertura na região  Executar abertura na região Executar abertura na região xecutar abertura na região ecutar abertura na região cutar abertura na região utar abertura na região tar abertura na região ar abertura na região r abertura na região  abertura na região abertura na região bertura na região ertura na região rtura na região tura na região ura na região ra na região a na região  na região na região a região  região região egião gião ião ão o da trinca de 15 a 20cm de largura e a trinca de 15 a 20cm de largura e  trinca de 15 a 20cm de largura e trinca de 15 a 20cm de largura e rinca de 15 a 20cm de largura e inca de 15 a 20cm de largura e nca de 15 a 20cm de largura e ca de 15 a 20cm de largura e a de 15 a 20cm de largura e  de 15 a 20cm de largura e de 15 a 20cm de largura e e 15 a 20cm de largura e  15 a 20cm de largura e 15 a 20cm de largura e 5 a 20cm de largura e  a 20cm de largura e a 20cm de largura e  20cm de largura e 20cm de largura e 0cm de largura e cm de largura e m de largura e  de largura e de largura e e largura e  largura e largura e argura e rgura e gura e ura e ra e a e  e e profundidade de no máximo 30% da rofundidade de no máximo 30% da ofundidade de no máximo 30% da fundidade de no máximo 30% da undidade de no máximo 30% da ndidade de no máximo 30% da didade de no máximo 30% da idade de no máximo 30% da dade de no máximo 30% da ade de no máximo 30% da de de no máximo 30% da e de no máximo 30% da  de no máximo 30% da de no máximo 30% da e no máximo 30% da  no máximo 30% da no máximo 30% da o máximo 30% da  máximo 30% da máximo 30% da áximo 30% da ximo 30% da imo 30% da mo 30% da o 30% da  30% da 30% da 0% da % da  da da a espessura total da parede. Aplicar spessura total da parede. Aplicar pessura total da parede. Aplicar essura total da parede. Aplicar ssura total da parede. Aplicar sura total da parede. Aplicar ura total da parede. Aplicar ra total da parede. Aplicar a total da parede. Aplicar  total da parede. Aplicar total da parede. Aplicar otal da parede. Aplicar tal da parede. Aplicar al da parede. Aplicar l da parede. Aplicar  da parede. Aplicar da parede. Aplicar a parede. Aplicar  parede. Aplicar parede. Aplicar arede. Aplicar rede. Aplicar ede. Aplicar de. Aplicar e. Aplicar . Aplicar  Aplicar Aplicar plicar licar icar car ar r impermeabilizante acrílico em uma mpermeabilizante acrílico em uma permeabilizante acrílico em uma ermeabilizante acrílico em uma rmeabilizante acrílico em uma meabilizante acrílico em uma eabilizante acrílico em uma abilizante acrílico em uma bilizante acrílico em uma ilizante acrílico em uma lizante acrílico em uma izante acrílico em uma zante acrílico em uma ante acrílico em uma nte acrílico em uma te acrílico em uma e acrílico em uma  acrílico em uma acrílico em uma crílico em uma rílico em uma ílico em uma lico em uma ico em uma co em uma o em uma  em uma em uma m uma  uma uma ma a demão de fundo, diluída com emão de fundo, diluída com mão de fundo, diluída com ão de fundo, diluída com o de fundo, diluída com  de fundo, diluída com de fundo, diluída com e fundo, diluída com  fundo, diluída com fundo, diluída com undo, diluída com ndo, diluída com do, diluída com o, diluída com , diluída com  diluída com diluída com iluída com luída com uída com ída com da com a com  com com om m aproximadamente 40% de água, ao proximadamente 40% de água, ao roximadamente 40% de água, ao oximadamente 40% de água, ao ximadamente 40% de água, ao imadamente 40% de água, ao madamente 40% de água, ao adamente 40% de água, ao damente 40% de água, ao amente 40% de água, ao mente 40% de água, ao ente 40% de água, ao nte 40% de água, ao te 40% de água, ao e 40% de água, ao  40% de água, ao 40% de água, ao 0% de água, ao % de água, ao  de água, ao de água, ao e água, ao  água, ao água, ao gua, ao ua, ao a, ao , ao  ao ao o longo de toda a trinca, numa faixa de ongo de toda a trinca, numa faixa de ngo de toda a trinca, numa faixa de go de toda a trinca, numa faixa de o de toda a trinca, numa faixa de  de toda a trinca, numa faixa de de toda a trinca, numa faixa de e toda a trinca, numa faixa de  toda a trinca, numa faixa de toda a trinca, numa faixa de oda a trinca, numa faixa de da a trinca, numa faixa de a a trinca, numa faixa de  a trinca, numa faixa de a trinca, numa faixa de  trinca, numa faixa de trinca, numa faixa de rinca, numa faixa de inca, numa faixa de nca, numa faixa de ca, numa faixa de a, numa faixa de , numa faixa de  numa faixa de numa faixa de uma faixa de ma faixa de a faixa de  faixa de faixa de aixa de ixa de xa de a de  de de e 15 cm de largura. Aguardar a secagem 5 cm de largura. Aguardar a secagem  cm de largura. Aguardar a secagem cm de largura. Aguardar a secagem m de largura. Aguardar a secagem  de largura. Aguardar a secagem de largura. Aguardar a secagem e largura. Aguardar a secagem  largura. Aguardar a secagem largura. Aguardar a secagem argura. Aguardar a secagem rgura. Aguardar a secagem gura. Aguardar a secagem ura. Aguardar a secagem ra. Aguardar a secagem a. Aguardar a secagem . Aguardar a secagem  Aguardar a secagem Aguardar a secagem guardar a secagem uardar a secagem ardar a secagem rdar a secagem dar a secagem ar a secagem r a secagem  a secagem a secagem  secagem secagem ecagem cagem agem gem em m por cerca de 6 horas no mínimo. Sobre or cerca de 6 horas no mínimo. Sobre r cerca de 6 horas no mínimo. Sobre  cerca de 6 horas no mínimo. Sobre cerca de 6 horas no mínimo. Sobre erca de 6 horas no mínimo. Sobre rca de 6 horas no mínimo. Sobre ca de 6 horas no mínimo. Sobre a de 6 horas no mínimo. Sobre  de 6 horas no mínimo. Sobre de 6 horas no mínimo. Sobre e 6 horas no mínimo. Sobre  6 horas no mínimo. Sobre 6 horas no mínimo. Sobre  horas no mínimo. Sobre horas no mínimo. Sobre oras no mínimo. Sobre ras no mínimo. Sobre as no mínimo. Sobre s no mínimo. Sobre  no mínimo. Sobre no mínimo. Sobre o mínimo. Sobre  mínimo. Sobre mínimo. Sobre ínimo. Sobre nimo. Sobre imo. Sobre mo. Sobre o. Sobre . Sobre  Sobre Sobre obre bre re e esta faixa, aplicar uma segunda demão sta faixa, aplicar uma segunda demão ta faixa, aplicar uma segunda demão a faixa, aplicar uma segunda demão  faixa, aplicar uma segunda demão faixa, aplicar uma segunda demão aixa, aplicar uma segunda demão ixa, aplicar uma segunda demão xa, aplicar uma segunda demão a, aplicar uma segunda demão , aplicar uma segunda demão  aplicar uma segunda demão aplicar uma segunda demão plicar uma segunda demão licar uma segunda demão icar uma segunda demão car uma segunda demão ar uma segunda demão r uma segunda demão  uma segunda demão uma segunda demão ma segunda demão a segunda demão  segunda demão segunda demão egunda demão gunda demão unda demão nda demão da demão a demão  demão demão emão mão ão o do impermeabilizante (sem diluição) e o impermeabilizante (sem diluição) e  impermeabilizante (sem diluição) e impermeabilizante (sem diluição) e mpermeabilizante (sem diluição) e permeabilizante (sem diluição) e ermeabilizante (sem diluição) e rmeabilizante (sem diluição) e meabilizante (sem diluição) e eabilizante (sem diluição) e abilizante (sem diluição) e bilizante (sem diluição) e ilizante (sem diluição) e lizante (sem diluição) e izante (sem diluição) e zante (sem diluição) e ante (sem diluição) e nte (sem diluição) e te (sem diluição) e e (sem diluição) e  (sem diluição) e (sem diluição) e sem diluição) e em diluição) e m diluição) e  diluição) e diluição) e iluição) e luição) e uição) e ição) e ção) e ão) e o) e ) e  e e aguardar por 8 horas, no mínimo. guardar por 8 horas, no mínimo. uardar por 8 horas, no mínimo. ardar por 8 horas, no mínimo. rdar por 8 horas, no mínimo. dar por 8 horas, no mínimo. ar por 8 horas, no mínimo. r por 8 horas, no mínimo.  por 8 horas, no mínimo. por 8 horas, no mínimo. or 8 horas, no mínimo. r 8 horas, no mínimo.  8 horas, no mínimo. 8 horas, no mínimo.  horas, no mínimo. horas, no mínimo. oras, no mínimo. ras, no mínimo. as, no mínimo. s, no mínimo. , no mínimo.  no mínimo. no mínimo. o mínimo.  mínimo. mínimo. ínimo. nimo. imo. mo. o. . 
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RESTAURAÇÃO DA IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAJES EXISTENTES  EXECUTAR LIMPEZA DE TODO LIMO E REMOÇÃO DE DETRITOS , RECOMPOR PONTOS DANIFICADOSDA PROTEÇÃO MECÂNICA , APLICAR MEMBRANA LÍQUIDA DE POLIURETADO , TIPO: Sikalastic®-612 - membrana líquida impermeabilizante de -612 - membrana líquida impermeabilizante de aplicação a frio, mono componente, baseada na tecnologia Sika® MTC. Cria um sistema de impermeabilização sem MTC. Cria um sistema de impermeabilização sem emendas, durável e resistente à intempéries e aos raios UV.
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