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Esse manual tem objetivo 

de instruir equipe de 

vendas, clientes e 

assentadores em relação 

ao manuseio e aplicação 

de produtos da Sahel

Stones.

É importante a correta 

especificação de 

produtos para 

assentamento e seguir as 

orientações desse 

manual.

As orientações contidas 

não dispensam a 

necessidade de mão de 

obra especializada para 

aplicação dos 

revestimentos.
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Mosaico Pedra Ferro Ferrugem/Preto

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Imperador

Peças 10x10 5x10 5x5

Placa 30x30cm

Peso: 40KG/M2

Tuon

Peças 20x20 10x20 10x10

Placa 30x30cm

Peso: 40KG/M2

Quadrante

Peças 10x10

Placa 30x30cm

Peso: 40KG/M2

Aliance

Peças 5x10 5x20

Placa 35x30cm

Peso: 40KG/M2

Europeu

5x10 5x20 10x10 10x20 15x20

Placa 35x30cm

Peso: 40KG/M2

Delicatto

Peças 3x3 3x6 6x6

Placa 30x30cm

Peso: 40KG/M2

Aplicação

Área Externa

(atenção ítem b)
Área InternaParede

Material da foto: BAS040F Material da foto: BAS046F

Orientações válidas também para Pedra Ferro Preta
Modelos: BAS040P, BAS041P, BAS042P, BAS043P, BAS044P, BAS046P, BAS047P, 
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 40KG por m2;

b) IMPORTANTE: A pedra ferro ferrugem/preta contém “veios” que são fissuras que

podem ser vistas na lateral da pedra (figura abaixo). Esses “veios” podem se dilatar e

soltar fragmentos de pedra dias após a aplicação quando expostos à variações de

temperatura (sol, chuva, etc). Deve-se verificar antes da colocação se há algum “veio”

na placa e retirar com um pequeno martelo batendo na lateral da pedra. Atenção

principalmente para locais com fluxo de pessoas, nessas áreas cada placa tem que

ser revisada antes da colocação. Em caso de dúvidas entrar em contato com a fábrica

pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br.

c) Manusear e armazenar com cuidado as caixas, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII cor cinza. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII Especial. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem

ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Retire a proteção de papel que tem no verso de cada placa;

g) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

h) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

i) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

j) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

k) A pedra ferro pode ser mantida em estado natural, pois se trata de uma rocha de alta

resistência e baixa absorção de água. Caso a opção seja aplicar produto para dar

brilho, utilizar RESINA ACRILICA INCOLOR PARA PEDRAS. Optar por marca

certificada e seguir atentamente as orientações do fabricante;

l) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

m) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Mosaico Pedra Ferro Ferrugem/Preto
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Filete e Pavê Pedra Ferro Ferrugem/Preto

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 55KG/M2

Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 55KG/M2

Aplicação

Área Externa

(atenção ítem b)
Área InternaParede

Material da foto: BAS010P
Material da foto: BAS020F
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Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 55KG/M2

Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 55KG/M2

6



- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) IMPORTANTE: A pedra ferro ferrugem/preta contém “veios” que são fissuras que

podem ser vistas na lateral da pedra (figura abaixo). Esses “veios” podem se dilatar e

soltar fragmentos de pedra dias após a aplicação quando expostos à variações de

temperatura (sol, chuva, etc). Deve-se verificar antes da colocação se há algum “veio”

na peça e retirar com um pequeno martelo batendo na lateral da pedra. Atenção

principalmente para locais com fluxo de pessoas, nessas áreas cada placa tem que

ser revisada antes da colocação. Em caso de dúvidas entrar em contato com a fábrica

pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br.

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII cor cinza. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII Especial. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) A pedra ferro pode ser mantida em estado natural, pois se trata de uma rocha de alta

resistência e baixa absorção de água. Caso a opção seja aplicar produto para dar

brilho, utilizar RESINA ACRILICA INCOLOR PARA PEDRAS. Optar por marca

certificada e seguir atentamente as orientações do fabricante;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Filete e Pavê Pedra Ferro Ferrugem/Preto
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Pavê Pedra Ferro Ferrugem/Preto

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto

Modelos

Aplicação

Área Externa

(atenção ítem b)
Área InternaParede

Material da foto: BAS023F Material da foto:BAS023F
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SMART PACK

Embalado em packs com 2 peças 20x20, 4 peças 

10x20 e 9 peças 10x10 = 0,25m2 por pack.

Paginação para 2 packs 0,50M2
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) IMPORTANTE: A pedra ferro ferrugem/preta contém “veios” que são fissuras que

podem ser vistas na lateral da pedra (figura abaixo). Esses “veios” podem se dilatar e

soltar fragmentos de pedra dias após a aplicação quando expostos à variações de

temperatura (sol, chuva, etc). Deve-se verificar antes da colocação se há algum “veio”

na peça e retirar com um pequeno martelo batendo na lateral da pedra. Atenção

principalmente para locais com fluxo de pessoas, nessas áreas cada placa tem que

ser revisada antes da colocação. Em caso de dúvidas entrar em contato com a fábrica

pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br.

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII cor cinza. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII Especial. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e abrir de 2 em 2, para simular parede a ser assentada, podem

ocorrer diferenças de tonalidades, pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) A pedra ferro pode ser mantida em estado natural, pois se trata de uma rocha de alta

resistência e baixa absorção de água. Caso a opção seja aplicar produto para dar

brilho, utilizar RESINA ACRILICA INCOLOR PARA PEDRAS. Optar por marca

certificada e seguir atentamente as orientações do fabricante;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Pavê Pedra Ferro Ferrugem/Preto
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Mosaico Basalto Natural Tons de Cinza

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Imperador

Peças 10x10 5x10 5x5

Placa 30x30cm

Peso: 60KG/M2

Tuon

Peças 20x20 10x20 10x10

Placa 30x30cm

Peso: 60KG/M2

Quadrante

Peças 10x10

Placa 30x30cm

Peso: 60KG/M2

Aliance

Peças 5x10 5x20

Placa 35x30cm

Peso: 60KG/M2

Europeu

5x10 5x20 10x10 10x20 15x20

Placa 35x30cm

Peso: 60KG/M2

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: BAS040C Material da foto: BAS041C
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 60KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final.

c) Manusear e armazenar com cuidado as caixas, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII cor cinza. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII Especial. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem

ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Retire a proteção de papel que tem no verso de cada placa;

g) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

h) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

i) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

j) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

k) O Basalto Natural Tons de Cinza pode ser mantido em estado natural, pois se trata de

uma rocha de alta resistência e baixa absorção de água. Caso a opção seja aplicar

produto para dar brilho, utilizar RESINA ACRILICA INCOLOR PARA PEDRAS. Optar

por marca certificada e seguir atentamente as orientações do fabricante.

l) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

m) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Mosaico Basalto Natural Tons de Cinza
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Filete e Pavê Basalto Natural Tons de Cinza

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 60KG/M2

Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 60KG/M2

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: BAS010C Material da foto: BAS020C
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII cor cinza. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII Especial. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) O Basalto Natural Tons de Cinza pode ser mantido em estado natural, pois se trata de

uma rocha de alta resistência e baixa absorção de água. Caso a opção seja aplicar

produto para dar brilho, utilizar RESINA ACRILICA INCOLOR PARA PEDRAS. Optar

por marca certificada e seguir atentamente as orientações do fabricante;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Filete e Pavê Basalto Natural Tons de Cinza
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Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto

Modelos

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: BAS023C Material da foto:BAS023C
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SMART PACK

Embalado em packs com 2 peças 20x20, 4 peças 

10x20 e 9 peças 10x10 = 0,25m2 por pack.

Paginação para 2 packs 0,50M2

Pavê Basalto Natural Tons de Cinza
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII cor cinza. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII Especial. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e abrir de 2 em 2, para simular parede a ser assentada, pois podem

ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) O Basalto Natural Tons de Cinza pode ser mantido em estado natural, pois se trata de

uma rocha de alta resistência e baixa absorção de água. Caso a opção seja aplicar

produto para dar brilho, utilizar RESINA ACRILICA INCOLOR PARA PEDRAS. Optar

por marca certificada e seguir atentamente as orientações do fabricante;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Pavê Basalto Natural Tons de Cinza
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Mosaico Antiqua Gold

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Imperador

Peças 10x10 5x10 5x5xcm

Placa 30x30cm

Peso: 50KG/M2

Tuon

Peças 20x20 10x20 10x10

Placa 30x30cm

Peso: 50KG/M2

Quadrante

Peças 10x10

Placa 30x30cm

Peso: 50KG/M2

Aliance

Peças 5x10 5x20

Placa 35x30cm

Peso: 50KG/M2

Europeu

5x10 5x20 10x10 10x20 15x20

Placa 35x30cm

Peso: 50KG/M2

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: ANT047A Material da foto: ANT046A
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final.

c) Manusear e armazenar com cuidado as caixas, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem

ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Retire a proteção de papel que tem no verso de cada placa;

g) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

h) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

i) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

j) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

k) Após a limpeza aplicar Hidrofugante ou Óleofugante para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção da tonalidade do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico;

l) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

m) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Mosaico Antiqua Gold
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Filete e Pavê Antiqua Gold

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 50KG/M2

Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 50KG/M2

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: ANT010A Material da foto: ANT020A
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante ou Óleofugante para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção da tonalidade do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Filete e Pavê Antiqua Gold
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Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto

Modelos

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: ANT023A Material da foto:ANT023A
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A

SMART PACK

Embalado em packs com 2 peças 20x20, 4 peças 

10x20 e 9 peças 10x10 = 0,25m2 por pack.

Paginação para 2 packs 0,50M2

Pavê Antiqua Gold
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante ou Óleofugante para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção da tonalidade do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Pavê Antiqua Gold
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Mosaico Quartzito São Tomé Claro e Amarelo

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Imperador

Peças 10x10 5x10 5x5

Placa 30x30cm

Peso: 50KG/M2

Tuon

Peças 20x20 10x20 10x10

Placa 30x30cm

Peso: 50KG/M2

Quadrante

Peças 10x10

Placa 30x30cm

Peso: 50KG/M2

Aliance

Peças 5x10 5x20

Placa 35x30cm

Peso: 50KG/M2

Europeu

5x10 5x20 10x10 10x20 15x20

Placa 35x30cm

Peso: 50KG/M2

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: STO040A Material da foto: STO041C

Orientações válidas também para Quartzito São Tomé Amarelo
Modelos: STO040A, STO041A, STO044A, STO046A, STO047A
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final.

c) Manusear e armazenar com cuidado as caixas, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem

ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Retire a proteção de papel que tem no verso de cada placa;

g) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

h) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

i) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

j) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

k) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

l) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

m) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Mosaico Quartzito São Tomé Claro e Amarelo
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Filete e Pavê Quartzito São Tomé Claro e Amarelo

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 50KG/M2

Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 50KG/M2

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: STO010A Material da foto: STO020C
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Filete 5 x Diversos

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 50KG/M2

S
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C
Pavê 10x10

Peças Avulsas

Embalada 0,25m2 por pack

Peso: 50KG/M2
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Filete e Pavê Quartzito São Tomé Claro e Amarelo
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Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto

Modelos

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: STO023C Material da foto STO023C
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SMART PACK

Embalado em packs com 2 peças 20x20, 4 peças 

10x20 e 9 peças 10x10 = 0,25m2 por pack.

Paginação para 2 packs 0,50M2

Pavê Quartzito São Tomé Claro e Amarelo
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Pavê Quartzito São Tomé Claro e Amarelo
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Travertino Anticato 10x10cm

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: TRV020B Material da foto: TRV020B

Piso

Compr 10cm

Altura 10cm

Espessura 2,0cm

Peso por m2 55kg

Pack com 25unid
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Aplicação em Parede

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Travertino Anticato 10x10cm
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Aplicação em Pisos

a) A utilização do TRAVERTINO é recomendada para áreas de baixo tráfego como

jardins ou piscinas em áreas internas ou externas. Trata-se de uma rocha atérmica e

antiderrapante. Não é recomendado para áreas de alto tráfego onde passam veículos;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortadas

artesanalmente. Por se tratar de pedra natural, as variações de tonalidades existem,

garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto

natural e valorização ao acabamento final;

c) O desnível do contra piso de concreto deverá ser de pelo menos 3,5cm. O contra piso

deve estar totalmente limpo, sem poeiras ou sujeiras que impeçam a correta aderência

da argamassa;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular o piso a ser assentado, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa no piso e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a

o piso;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de pisos são aplicados com

junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação recomenda-se lavar apenas com água (lava jato alta pressão) sem

adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação;

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Travertino Anticato 10x10cm

30



Travertino Natural 20x20 10x20 10x10

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: TRV023B Material da foto: TRV023B

Piso

Peça 20x20 cm

Espessura 2,0cm

Peso por m2 55kg

Peça 10x20 cm

Peça 10x10 cm

SMART PACK

Embalado em packs com 2 peças 20x20, 4 peças 

10x20 e 9 peças 10x10 = 0,25m2 por pack.

Paginação para 2 packs 0,50M2
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Aplicação em Parede

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Travertino Natural 20x20 10x20 10x10
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Aplicação em Pisos

a) A utilização do TRAVERTINO é recomendada para áreas de baixo tráfego como

jardins ou piscinas em áreas internas ou externas. Trata-se de uma rocha atérmica e

antiderrapante. Não é recomendado para áreas de alto tráfego onde passam veículos;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortadas

artesanalmente. Por se tratar de pedra natural, as variações de tonalidades existem,

garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto

natural e valorização ao acabamento final;

c) O desnível do contra piso de concreto deverá ser de pelo menos 3,5cm. O contra piso

deve estar totalmente limpo, sem poeiras ou sujeiras que impeçam a correta aderência

da argamassa;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular o piso a ser assentado, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa no piso e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a

o piso;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de pisos são aplicados com

junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação recomenda-se lavar apenas com água (lava jato alta pressão) sem

adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação;

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Travertino Natural 20x20 10x20 10x10
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Travertino Natural FRENCH PATTERN

Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto
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Modelos

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: TRV025B

Piso

Peça 60x40 cm

Peça 40x40 cm

Peça 40x20 cm

Peça 20x20 cm

FRENCH PATTERN

A paginação FRENCH Pattern é composta por 2 peças 

60x40, 4 peças 40x40, 2 peças peças 40x20 e 4 peças 

20x20cm, cobrindo uma área de 1,44m2.

Material da foto: TRV025B
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Aplicação em Parede

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede bruta, pois

trata-se de materiais com pesos superiores a 50KG por m2;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortados e

montadas artesanalmente. Por se tratar de pedras naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado os packs, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Para alturas superiores a 3 metros utilizar

argamassa ACIII ESPECIAL. Sugerimos optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar as peças, para simular parede a ser assentada, pois podem ocorrer

diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Travertino Natural FRENCH PATTERN
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Aplicação em Pisos

a) A utilização do TRAVERTINO é recomendada para áreas de baixo tráfego como

jardins ou piscinas em áreas internas ou externas. Trata-se de uma rocha atérmica e

antiderrapante. Não é recomendado para áreas de alto tráfego onde passam veículos;

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortadas

artesanalmente. Por se tratar de pedra natural, as variações de tonalidades existem,

garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade dará um aspecto

natural e valorização ao acabamento final;

c) O desnível do contra piso de concreto deverá ser de pelo menos 3,5cm. O contra piso

deve estar totalmente limpo, sem poeiras ou sujeiras que impeçam a correta aderência

da argamassa;

d) Utilizar argamassa ACIII BRANCA. Optar por marcas que tenham certificação de

qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do fabricante;

e) Mesclar os packs e misturar as peças, para simular o piso a ser assentado, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa no piso e na peça, fechando toda a área de contato da peça com a

o piso;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de pisos são aplicados com

junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação recomenda-se lavar apenas com água (lava jato alta pressão) sem

adição de produtos químicos, pois esses podem alterar a coloração do material;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação;

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Travertino Natural FRENCH PATTERN
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Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto

Modelos

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: TRV030B Material da foto: TRV030B

Brick Sahel – Travertino Anticato
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Brick Travertino Anticato

TRV030B

Peças Avulsas

7,0cm x 0,23cm

Compr 23,0 cm

Altura 7,0 cm

Espessura 1,0cm



- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede.

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortadas e

montadas artesanalmente. Por se tratar de revestimentos naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado as caixas, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa colante ACIII cor BRANCA. Sugerimos optar por marcas que

tenham certificação de qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e

segurança do fabricante;

e) Mesclar as caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;
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Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto

Modelos

Aplicação

Área ExternaÁrea InternaParede

Material da foto: BRI010C Material da foto:BRI012F

Brick Sahel - Revestimento

Brick Fênix

BRI012F

Peças Avulsas

7,0cm x 0,225cm

Brick Cetus

BRI010C

Peças Avulsas

7,0cm x 0,225cm

Brick Pandora

BRI011P

Peças Avulsas

7,0cm x 0,225cm
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- Fotos ilustrativas. Pequenas variações nas cores, medidas e espessura fazem parte da natureza desse produto.

Recomendações

a) A preparação da parede onde será assentado o revestimento é fundamental para um

bom resultado na colocação. A parede deve estar limpa, sem pinturas ou com

ranhuras para que a argamassa tenha uma aderência adequada na parede.

b) Pequenas variações de tamanho podem ocorrer pois as peças são cortadas e

montadas artesanalmente. Por se tratar de revestimentos naturais, as variações de

tonalidades existem, garantindo assim que cada peça seja única e essa singularidade

dará um aspecto natural e valorização ao acabamento final;

c) Manusear e armazenar com cuidado as caixas, para evitar danos ao material;

d) Utilizar argamassa colante ACIII cor cinza. Sugerimos optar por marcas que tenham

certificação de qualidade e seguir atentamente as instruções de uso e segurança do

fabricante;

e) Mesclar as caixas e misturar as peças, para simular parede a ser assentada, pois

podem ocorrer diferenças de tonalidades pois trata-se de rochas naturais;

f) Passar argamassa na parede e na peça, fechando toda a área de contato da peça

com a parede;

g) NÃO HÁ NECESSIDADE DE REJUNTES, revestimentos de paredes são aplicados

com junta seca;

h) As peças estão em estado natural, sem aplicação de resinas ou impermeabilizantes;

i) Após a colocação lavar com água (lava jato alta pressão) sem adição de produtos

químicos, pois esses podem alterar a coloração do material. Áreas internas utilizar

água e esponja;

j) Após a limpeza aplicar Hidrofugante a base de água para impermeabilização do

revestimento. Esse procedimento é indispensável para manutenção e limpeza do

material. Seguir as instruções de uso do fabricante e escolher marca certificada por

laudo técnico. Atenção: Resina Acrilica a base de solvente altera a cor do produto;

k) Contratar mão de obra especializada para o assentamento de pedra e seguir

atentamente as orientações para colocação.

l) Contato pelo 51-3749 0049 ou contato@sahelstones.com.br;

Brick Sahel - Revestimento
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