
   1º Passo

Preparação da superfície
É recomendável utilizar adesivos de boa qualidade para revestimentos de baixa absorção. 
Deve-se utilizar adesivo branco para cores claras e médias para evitar que a cor mude a sua 
tonalidade. Leve em consideração que se trata de um produto vítreo que possui um determinado 
grau de transparência. Para cores escuras, é possível utilizar adesivos escuros.
O material adesivo deve ter sido muito bem preparado (siga as instruções do fabricante) para 
que seja obtida uma consistência que fixe as placas do mosaico veneziano Murvi, para evitar o 
seu deslizamento. Utilizando a parte lisa da desempenadeira, espalhe a cola sobre uma 
superfície não superior a 9 placas (3 x 3), obtendo uma camada que não exceda 4 ou 5 mm de 
espessura.

-  2º Passo

Modo de Preparação da superfície
Apoie o lado dentado da desempenadeira em um ângulo de 90 graus da superfície a ser 
trabalhada. Estire o material no sentido vertical e de forma uniforme para que as fendas de 4 
mm fiquem homogêneas. Desse modo, a superfície estará preparada e será possível passar para 
a etapa de colocação das placas de mosaico veneziano.

-  3º Passo

Colocação da placa
Aplique as placas de mosaico veneziano Murvi deixando exposto o lado do papel voltado para o 
colocador. Fixe a placa com uma desempenadeira de borracha com batidas suaves e uniformes 
em toda a superfície, garantindo a adesão de todas as pastilhas. Ao colocar a próxima placa, é 
preciso respeitar a distância entre as placas, que deve ser igual a das juntas entre as pastilhas.
É possível obter esse efeito ao passar suavemente a desempenadeira de borracha até conseguir 
nivelar as juntas.

-  4º Passo

Processo de Colocação



Remoção do papel
Depois de terem passado entre 40 minutos e 1 hora do início do processo de assentamento, o 
papel deverá ser retirado antes que o adesivo esteja totalmente assentado. Isso deve ser feito 
da seguinte forma:
Utilize uma esponja umedecida com água para amolecer o papel que mantém as pastilhas fixas. 
Deixe agir por 5 minutos. Depois remova o papel. Comece por um canto e, com a ajuda de um 
estilete, retire cuidadosamente o papel umedecido de forma transversal, sem arrastar as 
pastilhas. Como o adesivo não estará completamente seco, será possível corrigir e ajustar a 
disposição dos mosaicos venezianos. Com a desempenadeira, verifique se a superfície está 
uniforme.

-  5º Passo

Limpeza das juntas
Com um estilete, retire o excesso de cola que houver entre as pastilhas para liberar os espaços, 
para uma melhor penetração do rejunte colorido entre as pastilhas.

-  6º Passo

Limpeza da superfície
A seguir, limpe com uma esponja umedecida em água para retirar o excesso de cola do papel. 
A superfície deve ficar limpa, sem restos de cola. Este processo deverá exigir aproximadamente 
4 passadas.

-  7º Passo

Rejuntamento
Para o rejuntamento, deve-se utilizar cimento branco. Em caso de ser realizado com juntas 
coloridas, é aconselhável tingir o cimento branco com pigmento, utilizando um ou dois tons mais 
claros que o da cor das pastilhas. Coloque o cimento sobre uma colher de pedreiro para 
espalhá-lo por toda a superfície. Em seguida, retire o excesso com uma desempenadeira de 
borracha fazendo movimentos horizontais e verticais. Esse processo permite espalhar o cimento 
de forma homogênea e ao mesmo tempo retirar o excesso.

-  8º Passo

Acabamento Final
Antes de o cimento da junta estar totalmente assentado, passe sobre a superfície uma esponja 
umedecida em água limpa para retirar os restos de cimento que possam ter ficado na superfície. 
Se for necessário, lave com uma solução de 2 medidas de ácido muriático e 10 medidas de
água.



Para ser levado em consideração:

Em alguns casos, é possível que o papel que atua como suporte das pastilhas fique enrugado ou 
dilatado devido aos efeitos da temperatura ambiente. Essas diferenças nas medidas podem ser 
solucionadas cortando o papel com um estilete, depois que a placa tiver sido colocada sobre a 
superfície, ajustando o alinhamento tanto no sentido vertical como horizontal, com pequenas 
batidas com a desempenadeira no sentido da correção.
Existem variações entre os mosaicos fornecidos na mesma placa provocadas naturalmente pela 
alta temperatura de fusão e de extração, que geram ao produto um efeito próprio que agrega 
riqueza ao colorido.


