
Instruções para instalação 
das pastilhas Rivesti

Uma das características das pastilhas Rivesti é que elas são muito fáceis de instalar. Contudo, 
requerem alguns cuidados indispensáveis para que você obtenha o acabamento perfeito que 

planejamos ao fabricá-las. Siga as instruções abaixo. Se precisar esclarecer alguma dúvida, 
entre em contato com o atendimento de pós-venda pelo e-mail posvenda@plaslatina.com. 

Teremos o maior prazer em ajudar. Por outro lado, não seguir estas instruções para instalação e 
limpeza das pastilhas Rivesti implica em perda da garantia do produto.

Preparação da Superfície para Instalação das Pastilhas Rivesti

1. A superfície onde serão instaladas as pastilhas Rivesti deve estar curada, o que normalmente acontece 
14 dias após ser concluída. Certifique-se que a superfície esteja seca, limpa e sem trincas. 
Corrija qualquer eventual defeito aparente ou infiltração que surja na superfície antes da instalação.

2. Use argamassa flexível própria para assentamento de pastilhas de vidro. 
Imprescindível que a argamassa seja de boa qualidade. Argamassa de qualidade ruim ou imprópria risca 
as pastilhas. Siga sempre as instruções do fabricante da argamassa para preparar a mistura. Em geral, a 
argamassa está no ponto certo quando se obtém uma mistura firme e homogênea. Teste a consistência da 
argamassa enchendo uma colher de pedreiro e virando-a de cabeça para baixo, a argamassa geralmente 
está no ponto quando resiste de 6 a 8 segundos para se soltar e cair da colher. Mas lembre-se que cada 
fabricante de argamassa fornece suas próprias instruções e é fundamental segui-las.

3. Aplique a argamassa na superfície onde serão instaladas as pastilhas Rivesti com o lado liso da 
desempenadeira, deixando uma espessura de aproximadamente 3mm de argamassa. 
Em seguida, passe o lado dentado da desempenadeira sobre a argamassa aplicada, formando linhas 
horizontais. Quanto menor for o espaçamento entre os dentes da desempenadeira, melhor será a 
aderência das placas à estrutura revestida com as pastilhas Rivesti.

4. As pastilhas Rivesti podem ser instaladas sobre revestimentos preexistentes, 
permitindo uma reforma limpa. Para isso, solicite instruções especiais ao atendimento de pós-venda. 

Instalação das Pastilhas Rivesti

5. Inicie instalando a placa no ponto mais alto da estrutura a ser revestida, depois, siga instalando as 
placas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Nivele muito bem a primeira placa, pois 
ela garantirá o alinhamento preciso das demais placas até o fim da instalação. Para isso, use um bom nível 
de bolha e um prumo.

6. Cada placa possui um exclusivo sistema de encaixe para facilitar a instalação. Note que os encaixes são 
diferentes em cada um dos lados da placa para que todas sejam instaladas no mesmo sentido. Siga as setas 
indicativas no verso de cada placa. Os encaixes mantêm o distanciamento exato entre pastilhas quando as 
placas são unidas. Ao instalar uma nova placa, encoste perfeitamente os encaixes laterais dela 
nos encaixes da placa já instalada e tenha muita atenção nesse momento. Remova o excesso de argamassa 
da região dos encaixes para que a argamassa excedente não afaste uma placa da outra durante a colocação. 
Assim, você terá uma estrutura revestida com uniformidade e harmonia visuais, sem "efeito plaqueado".
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7. Ao instalar cerca de 1 metro quadrado, nivele a altura de cada uma das placas, batendo 
suavemente sobre elas com um pedaço de madeira lisa de aproximadamente 10cm X 20cm. Bata primeiro 
sobre a região dos encaixes das placas e seja cuidadoso nesse processo para não desencaixá-las. Utilize 
uma régua de nível de alumínio para conferir a altura das placas instaladas. Se necessário, torne a bater 
suavemente sobre a parte mais elevada e confira novamente. Dedique bastante atenção ao nivelamento 
da altura das placas e ao encaixe entre elas. Esse é o segredo de uma boa instalação das pastilhas Rivesti.

8. A cada 30 minutos de instalação, faça a limpeza da superfície das placas recém-instaladas 
com uma esponja macia umedecida em água. Limpe sempre a esponja com água para retirar a argamassa 
que fica impregnada nela. Concluída a instalação das placas, faça uma nova limpeza em todas elas, só que 
agora utilizando um pano macio e limpo umedecido em água. Tanto o pano quanto a esponja devem ser 
passados sobre as placas com cuidado e suavidade para não riscar as pastilhas.

9. Quando necessário, corte as placas com o auxílio de uma serra de disco. Corte a placa 
puxando a serra para trás, em sua diração, nunca empurrando para frente, como normalmente se faz. 
Retire com um estilete quaisquer rebarbas que surjam. Cortes circulares podem ser feitos com o uso de 
uma serra copo. Aberturas quadradas no meio da placa podem ser feitas cortando a união das pastilhas 
com um estilete. Certifique-se de que o acabamento da peça a ser instalada sobre as placas cubra o corte.

Rejuntamento das Pastilhas Rivesti

10. O rejuntamento pode ser feito logo após o término da instalação das placas, não é 
necessário esperar que a argamassa de assentamento seque. Antes de iniciar o rejuntamento, limpe 
novamente todas as placas com um pano macio umedecido em água, retirando quaisquer impurezas, e 
enxugue a superfície das placas com um pano macio e seco. O uso de força excessiva pode riscar as pastilhas.

11. Prepare, como indicado no item 2, a mesma argamassa utilizada no assentamento das pastilhas e 
espalhe sobre as placas com o auxílio de uma espátula própria para rejuntamento. Não utilize espátula de 
metal nesse processo. Preencha, sem deixar falhas, todos os espaços entre as pastilhas.

Limpeza Final das Pastilhas Rivesti

12. Depois de espalhar bem a argamassa por todas as placas, espere 45 minutos e, com uma esponja 
macia umedecida em água, retire o excesso de argamassa depositado sobre elas. Após 90 
minutos, repita a operação de limpeza para retirar qualquer camada restante de pó da argamassa.

13. Após a secagem do rejunte, 6 horas depois de aplicado, limpe toda a superfície das placas 
com um pano macio umedecido em água e conclua a instalação passando um pano macio e seco sobre 
toda a área revestida. Ao final, as pastilhas Rivesti devem estar limpas e brilhantes.

Limpeza Cotidiana das Pastilhas Rivesti

A limpeza do dia a dia deve ser feita apenas com pano macio e água. Nunca utilize esponjas abrasivas. 
Caso prefira, adicione detergente neutro à água. Nunca utilize produtos de limpeza à base de solventes 
ou amônia, que certamente danificarão a superfície das pastilhas e o rejunte. As pastilhas podem perder 
propriedades mecânicas importantes e características estéticas caso não sejam seguidas estas orientações. 


