
Muito elegante e moderna,  toda linha de produtos  pode ser instalada em 
ambientes externos e internos, podendo até mesmo ficar em contado direto com a água.
Basta seguir o passo-a-passo para cada situação. 

Materiais e ferramentas 

• Trena
• Furadeira e broca de vídea 

• 
• Espátula • Serra Mármore
• Pincel

®Texturise

• Martelo 
nº 05 • Óculos para proteção

• Buchas e parafusos nº 05 • Máscara de pó
Parafusadeira • Fita crepe

• Nível

Medindo a área

• Faça um desenho da parede a ser instalada, simule a 
distribuição das placas para facilitar a visualização das 
emendas e cortes;
• Evite alinhar as emendas repetidamente para 
disfarçá-las melhor. (figura B).
• Demarque canos e ou fios que possam estar na área 
a ser instalada evitando danos ao parafusar;  

Cortando as placas

• Utilize lápis  para riscar no verso das placas ;
• Corte com Serra mármore ou Tico-Tico ;
• Ao cortar, evite locais fechados e contato com os 
resíduos utilizando máscara, óculos de proteção e se 
possível um aspirador de pó durante o corte;

Fixando as placas

• Inicie a instalação de cima para baixo, porém antes 
confira o alinhamento do teto para evitar desnível;
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No caso do revestimento madeira, temos 2 modos de 
instalação, onde podemos usar fixação apenas com 
parafusos e parafusos e cola.

Veja a seguir.



Fixando as placas com parafusos
• A maneira mais prática e rápida de fixar é furando com uma broca de vídea nº5  por sobre a placa (figura 

C),  introduzindo a bucha sobre a mesma, bater o parafuso com um martelo até a bucha passar a placa  (figura 
D) e parafusando em seguida, (figura E).  Para ambientes externos e contato com a água, recomendamos 
parafusos de aço inoxidável e disfarce (isolamento) com massa plástica. 

É possível obter uma fixação mais firme utilizando cola no verso da placa. 
Neste caso, temos as opções de usar vários tipos de cola, sendo elas:
1-  Massa plástica com catalisador (aplicado com espátula dentada) figura F
2 - Cola de Silicone (aplicado com pistola) figura G
3 - Cola de contato (sapateiro) aplicado com espátula. 

Disfarçando as juntas e parafusos

• Aplique uma pequena quantidade de rejunte, da cor da pedra, com espátula sobre as juntas e parafusos e 
distribua até disfarçá-los, (figura J e K). Passe um pincel seco ou  uma bucha de lavar pratos sobre a camada 
fresca de rejunte para remover os excessos e pressione sobre as juntas e parafusos (figura L), criando uma 
textura similar a pedra. Se necessário, aplique um pouco de água com a bucha, ajudando a promover melhor 
distribuição do rejunte e remoção dos excessos (figura K).

• Inicialmente fixe uma a uma com 4 buchas e parafusos apenas, caso seja necessário remover para ajuste do 
corte. Somente após finalizada toda a instalação, parafuse mais pontos até que toda as placas estejam 
totalmente  fixadas;
• Recomendamos o uso de aproximadamente 8 parafusos por metro quadrado;

Fixando as placas com cola e parafusos

figura H
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