
FICHA TÉCNICA AZULEJO SOBRE AZULEJO

Utilização

Processo "tile over tile" 
para "azulejo sobre azule -

jo", em interiores e exte -
riores na renovação de 
revestimentos antigos. 

Para assentamento sobre 
azulejos e cerâmicas.

Composição

Cimento portland cinza ou 
branco, areia quartzosa, 
aditivos especiais com 
propriedades adesivas 
químicas e mecânicas 

próprias para aderir sobre 
placas cerâmicas antigas.

Desempenadeira a ser utilizada  Depende do tamanho da cerâmica:

Área de Cerâmica
S (cm)2

Desempenadeira
metálica (mm)

Aplicação da pasta de
argamassa

S < 400

400 ≤ S < 900 

S ≥ 900

6x6x6

8x8x8

8x8x8

na base

na base

na base e no verso da cerâmica

Colocação das 
peças

As juntas do novo 
revestimento devem ser 
desencontradas com as 

juntas do antigo. Colocar 
a peça sobre os cordões

de argamassa e bater 
levemente e repetidas 
vezes com soquete de 
borracha para garantir 
impregnação total na 

base da peça.

Consumo
Estimado

Varia com o tamanho das 
cerâmicas e pode ser 

estimado entre 5 e 7kg 
por m ².

kg
m2

Limpeza

Não use ácido para 
limpar. Use pano umede -

cido com água limpa.

Superfícies a
revestir

São necessários e 
indispensáveis certos 

cuidados para aproveitar 
o revestimento antigo 
como base. Essa base 

deve ser con�ável, sólida 
e perfeitamente limpa e 

seca para conseguir
uma aderência perfeita:

• V eri�car a existência
de peças soltas e 

removê-las;

• Remover gorduras e 
películas de espuma de 

sabonete e xampu, 
notadamente na área do 

box do chuveiro, 
utilizando detergente 

sem sabão, 
desengordurante, 

solvente tipo thinner, ou 
solução de ácido 

muriáico em água na 
proporção de 1:5;

• P ara pisos cimentados e 
lisos, remover a camada 
super�cial, apicoando ou 

fazendo vincos no 
revestimento antigo com 

o auxílio de maquita.

• Enxaguar intensamente 
para remover resíduos 

dos detergentes, ou 
ácido, ou poeira;

• Secar totalmente com 
pano seco e limpo ou 

aguardar secar para o 
início da aplicação.

Revestimento
Cerâmico

A base da cerâmica 
deve estar isenta de pó 
natural e resíduos de pó 
mineral (engobe) usado 

na fabricação.

Cura

Os revestimentos prontos 
devem ser protegidos da 

chuva e não devem ser 
lavados durante as
primeiras 48 horas.

Proteger do sol direto 
durante 7 (sete) dias.

Preparação da 
pasta

Adicionar água limpa à 
mastercola azulejo sobre 

azulejo. Amassar até obter 
uma massa homogênea, 

pastosa e aderente. 
Deixar descansar por 10 

minutos e reamassar 
antes de fazer aplicação 
com a desempenadeira 

adequada.
Aplicar a pasta em área 

não superior a 1m ².

Armazenamento

Em local seco e arejado, 
sobre estrado e com 

altura máxima de 1,0m.

Rejuntamento

Deve ser feito após 48 
horas de terminado o 

assentamento.

Validade

6 (seis) meses a partir
da data de fabricação, 

quando em sua embala -
gem original fechada

 e estocado como
descrito acima.


