
 

PLACA LISA 

LAJETAS DE BETÃO 

Os mosaicos / lajetas são compostos por dois tipos de betão: 
 1. Betão Tardoz 
 2. Betão Acabamento  
  
Betão Tardoz 
 
O betão de receita específica a esta utilização é fabricado em central automática que possui as características a seguir indi-
cadas: 

Doseamento ponderal de todos os componentes sólidos com tolerâncias nos domínios do especificado em NP EN: 206-
1:2007; 
Armazenamento dos inertes em tolvas devidamente cobertas que descarregam sobre cinta pesadora, a qual coloca o 
material em balde que posteriormente é içado e descarregado na misturadora; 
Armazenamento dos cimentos em silos apropriados com parafuso de Arquimedes para transporte até à balança e poste-
rior descarga na misturadora; 
Armazenamento de adjuvantes em bidões de 3.000 litros com bombagens do produto utilizando contadores volumétricos; 
Misturadora com capacidade nominal de 500 litros; 
Painel de comando com “Software” que permite o funcionamento integral do sistema, chamando as receitas previstas; 
Matérias-primas utilizadas: 

Pó 0-4 
Granito Porfiroide de grão ultra fino; 
Granito Porfiroide de grão fino 2-5 mm; 
Cimento Portland Tipo II 42,5 R; 
 

Betão Acabamento 
 

O betão de receita específica a esta utilização é fabricado em central automática que possui as características a seguir 
indicadas: 
Doseamento ponderal de todos os componentes sólidos com tolerâncias nos domínios do especificado em NP EN: 206-
1:2007; 
Armazenamento dos inertes em tolvas devidamente cobertas que descarregam sobre cinta pesadora, a qual coloca o 
material em balde que posteriormente é içado e descarregado na misturadora; 
Armazenamento dos cimentos em silos apropriados com parafuso de Arquimedes para transporte até à balança e poste-
rior descarga na misturadora; 
Sensores de controlo de humidade em todas as tolvas de inertes; 
Misturadora com capacidade nominal de 500 litros; 
Painel de comando com “Software” que permite o funcionamento integral do sistema, chamando as receitas previstas; 
Matérias-primas utilizadas: 

Granito 
Mármore 
Basalto 
Calcário 
Godo (seixo do rio) 
Areia siliciosa 
Cimento cinzento Portland Tipo II 42,5 R; 
Cimento branco Portland Tipo II 32,5; 
Pigmentos 
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PRODUÇÃO 

O método de produção dos mosaicos / lajetas de Betão (Godo e Pedra Lavada), recorre às mais modernas tecnologias de 
prensas hidráulicas rotativas com capacidade de 1000 ton que oferecem uma compactação inigualável. 
Sistemas robotizados de lavagem, transporte, cura, bujardagem, embalagem, cintagem e rotulagem garantem o controlo 
rigoroso do produto final. 

GENERALIDADES 

Os mosaicos e/ ou lajetas poderão ser assentes sobre: 
Superfície de massame ou laje de betão 
Caixa de areia simples ou traçada a cimento 
Apoios plásticos reguláveis/fixos (pavimentação flutuante) 

 
Quando a superfície em que assentam for de massame ou laje de betão, esta deve de estar bem limpa, isenta de gorduras, 
desempenada à talocha e nivelada pelas cotas de projecto de modo a evitar camadas adicionais de argamassa de enchi-
mento e regularização. 
 
Antes do assentamento, estas superfícies devem ser fortemente humedecidas, sem a água ressumar. Quando os mosaicos 
e/ou lajetas forem assentes sobre almofada de areia ou cimento, esta será suficientemente espessa para permitir que os 
materiais que a constituem preencham as juntas entre estes. 

ASSENTAMENTO 

Quando o assentamento for feito sobre massame ou laje de betão, será executado por intermédio de uma camada de arga-
massa de cimento e areia ao traço 1:5 (entre 250/300Kgs/m3), e com uma espessura de 2 a 3cm de base, sobre a qual se 
devem dispor as lajetas antes que a argamassa tenha feito presa, exercendo uma pressão horizontal, procurando deixar 
uma fissura de 1mm entre juntas, para evitar quebras na parte superior das peças. 
 
Para evitar a perda de aderência resultante de bolsas de ar intercaladas entre o tardoz das lajetas e a argamassa, deve 
esta ser colocada à medida que se vão colocando as lajetas, em quantidades ligeiramente superiores às necessárias, para 
que, batidas as lajetas, no sentido de as alinhar e nivelar, as bolsas de ar se soltem e a argamassa ressuma de modo a 
garantir um a boa ligação. 
 
O excesso de argamassa que refluir através de juntas deverá ser imediatamente retirada com um pano húmido, evitando-se 
assim o aparecimento de manchas. Quando o assentamento for executado sobre almofada de areia simples e se verificar 
que esta não preenche o vazio entre juntas, recorrer-se-á a cargas de pó de pedra e/ou areia e regas, até que as juntas 
fiquem completamente preenchidas, permitindo que as lajetas depois de ligeiramente batidas fiquem suficientemente aper-
tadas, constituindo um todo estável.  
 
Se a almofada for traçada e houver necessidade de efectuar cargas, estas serão com areia seca fina e calibrada e cimento 
seco, sendo então varrida a excedente. Não serão permitidas regas à excepção da rega final depois do pavimento comple-
tamente limpo. Neste caso após as lajetas terem sido aplicadas, sendo um conjunto já em todo estável (tal como era no 
caso da almofada de areia simples) proceder-se-á a uma rega suficiente mas não demasiado abundante, que permita a 
reacção do ligante numa camada superficial com os inertes, dando ao pavimento uma estabilidade ainda maior. Quando o 
assentamento for efectuado sobre apoios reguláveis plásticos a superfície 
de assentamento deve de estar compacta.  
 
As paletes devem ser colocadas o mais perto possível do local de aplicação para que o assentador pegue nas peças direc-
tamente, evitando deste modo, uma manipulação sucessiva das lajetas que poderá danificar os cantos e arestas. 
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Descrição  Cor 
Dimensão 

(mm) 

  Placa Lisa Cinza Mod. 100 Cinza 

400x400x36 

600x400x42 

  Placa Lisa Branca Mod. 110 Branca 

400x400x36 

600x400x42 

  

Placa Lisa Amarela Mod. 120  Amarela 

400x400x36 

600x400x42 

  

Placa Lisa Vermelho Mod. 130  Vermelho 

400x400x36 

600x400x42 

  
Placa Bujardado 

  
  

  

Placa Bujardado Cinza Mod.GR 100 Cinza 

400x400x36 

600x400x42 

  

Placa Bujardado Branca Mod.GR 110 Branca 

400x400x36 

600x400x42 

  

Placa Bujardado Amarela Mod.GR 120 Amarela 

400x400x36 

600x400x42 

  

Placa Bujardado Vermelho Mod. GR 130 Vermelho 

400x400x36 

600x400x42 
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