
 

INSTRUÇÕES DE ASSENTAMENTO, LIMPEZA E MANUTENÇÃO 
LINHA ECO NATURALE  

 

PARABÉNS! 
 
Você acaba de adquirir um revestimento Cieza, desenvolvido com tecnologia de ponta 
com um toque artesanal, o que garante uma qualidade capaz transformar qualquer 
ambiente, deixando-o muito mais exclusivo e sofisticado. 
 
Para obter um resultado incrível e que transforme o seu ambiente com sofisticação e 
design, é importante seguir algumas instruções abaixo: 
 
1. PREPARAÇÃO PARA O ASSENTAMENTO DO REVESTIMENTO 
 
- No momento do recebimento do revestimento, verifique se existe alguma peça quebrada 
ou com qualquer outra não conformidade, em caso de avaria, pedimos que entre em 
contato com o revendedor ou pela nossa Central de Atendimento; 
 
- Verifique se a área de aplicação do revestimento está de acordo com os termos e 
restrições de uso para a linha de revestimento que foi recebida. As especificações de uso 
e mais informações de cada linha de revestimento estão disponíveis em 
www.cieza.com.br;   
 
- Para um assentamento correto deste revestimento é importante a contratação de um 
profissional qualificado; 
 
- Antes do assentamento, distribua as peças no chão de caixas diferentes, de forma a 
comparar as tonalidades e encaixes do revestimento. Distribua as peças de forma que as 
tonalidades diferentes fiquem de forma equilibrada e harmônica; 
 
- Caso seja necessário cortar o revestimento, utilize serra para madeira. 
 
2. INSTRUÇÕES PARA O ASSENTAMENTO 
 

 IMPORTANTE: Recomendamos a instalação deste revestimento apenas em áreas 
internas e protegidas do sol. 
 
- Para este revestimento utilize cola do tipo CONTATO ou silicone industrial incolor ou 
branco, para que desta forma o revestimento não sofra alterações de cor e/ou tonalidade; 
 
3. ASSENTANDO O REVESTIMENTO 
 
- Limpe a área em que o revestimento será assentado, removendo qualquer tipo de poeira 
e/ou sujeira, utilize também ferramentas limpas para não danificar o revestimento; 
 
- Recomendamos que a parede esteja perfeitamente plana e sem contato com umidade; 
 
- Recomendamos que o assentamento deste revestimento seja feito apenas no           
FINAL DA OBRA, evitando o contato com poeira, sujeira, tintas e outros materiais; 
 
- Caso o assentamento for feito com cola do tipo contato, recomendamos seguir as 
instruções do fabricante. Lembramos que a parede deve estar totalmente plana para um 
assentamento correto; 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Caso o assentamento for feito com silicone industrial incolor ou branco, 
recomendamos utilizar uma pistola de aplicação; 
 
- Inicie o assentamento do revestimento na parede de baixo para cima. Caso 
precise iniciar o assentamento no meio da parede para cima, utilize uma barra de 
madeira ou alumínio para dar suporte as peças da primeira fileira; 
 
- Encoste bem as peças uma na outra, evitando emendas. Caso tenha algum 
subformato que dificulte o assentamento, este deve ser removido e colado na 
posição ideal. 
 
4. REJUNTAMENTO  
 
-  Este revestimento NÃO deve ser rejuntado. 
 
5. LIMPEZA PÓS OBRA E MANUTENÇÃO 
 
- Antes de realizar a limpeza pós obra, obedeça ao prazo de secagem mínima de 
24 HORAS; 
 
- Recomendamos para a limpeza pós obra e diária o uso de aspirador de pó e 
pano umedecido; 
 
- Caso derrame algum produto que cause manchas, limpe imediatamente com 
sabão neutro e esponja macia. Nunca utilize esponja de aço ou esponja com o 
lado abrasivo;  
 
- Não utilize produtos químicos para a limpeza como: álcool, acetona, solvente, 
água sanitária, removedor ou qualquer outro tipo de ácido; 
 
- Todas as peças são submetidas a um tratamento especial, o que garante a sua 
durabilidade e imunidade contra humidade e fungos, porém ao longo do tempo se 
optar por reavivar a cor do produto, procure utilizar um impermeabilizante 
adequado, para evitar machas. 
 
OBSERVAÇÂO: Em caso de pintura em volta do revestimento assentado, 
recomenda-se cobrir a área assentada afim de proteger de poeira e possíveis 
manchas. 
 

 IMPORTANTE: Por se tratar de um revestimento artesanal, pode haver 
variações de cores e nuances em um mesmo lote, assim como variações no 
acabamento. 
 
Em caso de qualquer tipo de dúvida entre em contato conosco pela Central de 
Atendimento da Cieza Revestimento em www.cieza.com.br ou pelo              
Telefone (11) 3090-9328 / (27) 3131-2828. 
 
ATENÇÃO: APENAS SERÃO ACEITAS DEVOLUÇÕES DE REVESTIMENTOS 
ANTES DE SEREM ASSENTADOS. 
 
 


