
Um novo conceito em revestimento
®O painel decorativo da Texturise  é um produto com formulação e processos patenteados, que 

imita o revestimento de pedra com aparência e textura natural. Produzido em Compósito de resina 

plástica e cargas minerais reforçada com fibra de vidro, conferem boa resistência ao impacto, água,  

intempéries e grande leveza ( 6kg/m2 aprox.), tornando ideal para paredes em ambientes internos 

e externos, principalmente em locais onde o peso estrutural e resíduos de mão de obra da pedra 

natural causam grandes transtornos .

® Economize tempo e dinheiro com os painéis decorativos da Texturise usufruindo da qualidade, 

beleza, praticidade e rapidez na aplicação.

Os formatos de 1 x 1 metros e encaixes intertravados, promovem perfeito disfarce das emendas 

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

Materiais e ferramentas 

Siga o nosso Chek List na última página desse manual

®Texturise

Medindo a área

• Faça um desenho da parede a ser instalada, simule a 
distribuição das placas para facilitar a visualização das 
emendas e cortes;
• Inicie a instalação de cima para baixo.  Faça linhas 
horizontais na parede para alinhar as placas (Figura A)
• Demarque canos e ou fios que possam estar na área 
a ser instalada evitando danos ao perfurar a parede;  

Cortando as placas

• Sempre use os equipamentos de proteção individual;
• Utilize caneta (marcador permanente) para riscar 
sempre no verso das placas ;
• Corte com Serra mármore , utilizando água para 
eliminar o pó ou  lixadeira com disco de corte para aço
(Figura B e C) ;
• Ao cortar, evite locais fechados e contato com os 
resíduos utilizando máscara, óculos, protetor auricular. 
Caso não possa usar água para cortar com a serra 
mármore, use um aspirador de pó durante o processo;
Na falta de uma mesa apropriada, utilize um sarrafo de 
madeira como suporte para corte

Fixando as placas

• Inicie a instalação de cima para baixo, conferindo 
sempre o nivelamento e esquadro da parede;
• 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 todas as placas estejam 
totalmente  fixadas;
• Recomendamos o uso de aproximadamente 8 
parafusos (nº 05) por metro quadrado;
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Fixando as placas
• 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.

Cantos e curvas das paredes
Para fazer uma perfeita junção das placas em cantos de 90º, é aconselhável cortá-las com uma lixadeira 

com disco de corte para aço em ângulos de 45º (figura F) ou usar a serra mármore para aparar o corte em 45º 
(figura G). Quando a placa não acompanhar a curvatura da parede, é necessário utilizar um soprador de ar 
quente para ajudar a curvar (figura I) .

Disfarçando as juntas e parafusos

• Aplique uma  quantidade suficiente de rejunte, da cor da pedra, com o bico aplicador da embalagem prática 
entre as  juntas e sobre os parafusos distribuindo até disfarçá-los, (figura J e K). Pressione um pincel seco ou 
sobre a camada fresca de rejunte nas juntas e parafusos (figura L), criando uma textura similar a pedra. Se 
necessário, aplique um pouco de água com a espuma, ajudando a promover remoção dos excessos (figura K).
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Veja como aparar as bordas de encaixa para iniciar a instalação,

  Localize os cantos de 90º para formar um quadrado perfeito, conforme figura A

  Mova a linha para dentro da placa até que possa eliminar os encaixes, conforme figura B
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Transporte e armazenamento

Embalagem
• As placas são preparadas para o 
transporte em volumes de no máximo 
4 placas por pacote, com proteção dos 
encaixes em papelão ondulado, 
prezas com fitas de arquear. 

Manuseio
• Recomendamos o uso de luvas para 
manuseio das placas, pois pode 
ocorrer ferimentos.
Executar trabalho de movimentação 
dos volumes em dupla com as placas 
sempre na vertical, conforme figura (B)

Armazenamento
• Armazenar  sempre na vertical, 
mantendo sempre a face da pedra para 
a parede conforme figura ©, protegida 
do sol e chuva.

Cuidados
• Caso apresente alguma sujeira na 
superfície da placa, a mesma poderá 
ser lavada com água e sabão.
Se for respingos de tinta, remover 
imediatamente.
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Para maiores informações, 
favor entrar em contato conosco 
através do tel.: 12 3631.3582



• Furadeira

Broca de vídea 

• Óculos para proteção

• Máscara de pó

• Luvas

• Protetor auricular

• Serra Mármore

• Caneta marcador permanente

• Parafusadeira

• nº 05

• Buchas nº 05

 • Parafusos nº 05 

• Escada

• Martelo 

• Trena

Check List  | Ferramentas

• Esquadro

• Régua

• Aspirador

• Fita crepe

• Espátula

• Pincel

• Nível

• Papel toalha

• Sarrafo de madeira

• Pano para limpeza (branco)

• Escova (cerdas brancas)

• Lona (proteção piso)

____________________

____________________
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Para ajudá-lo a reunir todas as ferramentas necessárias para um bom trabalho, colocamo 
aqui a listagem de tudo que consideramos essencial. 
Caso tenha alguma dúvida ou opinião, envie um e-mail para suporte@texturise.com.br ou 
ligue 12 3631.3582


