
 

 

 Recomendações de colocação 

Por se tratar de mosaicos inteiramente artesanais, a sua colocação requer 

determinados cuidados para não deteriorar as peças. 

Ao retirar os mosaicos das caixas coloque-os sempre da mesma forma como eles 

chegam, face a face, pois assim evita riscos. Aconselha-se a usar mosaicos 

misturados de caixas diferentes, pois a sua produção artesanal pode provocar 

ligeiras diferenças de cor no método de fabricação. 

Por serem prensadas manualmente, é normal que ocorram alterações mínimas 

até 1mm de espessura entre peças. Essa diferença pode ser corrigida no 

assentamento, passando duplamente cimento cola no chão e na face traseira do 

mosaico. 

• Deve ser feita a nivelação do chão com cimento, deixando uma margem de 

cerca de 20 milímetros, já que à espessura dos nossos mosaicos (15mm) há 

que acrescentar a espessura do cimento cola. 

• Para evitar a aparição de manchas no mosaico, o chão de cimento deverá 

estar bem seco e limpo antes da colocação do mosaico. 

• Cada peça deve ser preparada antes da colocação, retirando toda a areia das 

costas do mosaico e tirar as “barbas” rondando as arestas com lixa 150 ou 

com os próprios mosaicos. 

• Com uma espátula dentada, estender o cimento cola sobre o solo e sobre a 

parte traseira do mosaico. 

• A colocação dos mosaicos deve ser feita pressionando com as mãos, e não 

com o martelo de borracha, pois pode marcar as peças (principalmente de 

cores claras) e provocar fissuras ou veios na camada de tinta. 

• O mosaico é assentado com junta seca, sem espaçamento entre as peças, 

pois não sofre dilatação. Limpar imediatamente o excesso de cimento cola 

com uma esponja limpa humedecida em água ou um pano húmido. Se não 

limpar imediatamente, o cimento seca, penetra no piso e para removê-lo só 

com lixa de água 280 ou 320 bem leve. 

• Para evitar o fissuramento das pontas, devem ser preenchidos todos os 

espaços entre os mosaicos com cimento próprio para juntas, utilizando 

espátula e retirando imediatamente o excesso de cimento cola com um pano 

húmido. Deve aplicar-se com o mosaico húmido e somente na junta, não 

sobre toda a superfície, dado que daria origem a uns pontinhos brancos que 

embora desapareçam com o tempo, são inestéticos e no momento resultam 

num mau trabalho. 

• Deve ser feito um bom alinhamento e nivelação de cada peça. Recomenda-se 

que trabalhe sempre em superfícies pequenas de 1 ou 2 metros quadrados. 

• A colocação do mosaico hidráulico deve ser a última fase de obra, pois os 

trabalhos de pedreiro sobre os mosaicos prejudicam a sua conservação. Se 

tal não for possível, é necessário cobrir os mosaicos com plástico e, de 

preferência, cobrir com outro plástico-bolha e depois com cartão. Jamais 

coloque cartão ou jornal diretamente sobre o piso de mosaicos, pois pode 

manchá-lo. 
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