
INSTALAÇÃO DE LADRILHOS DE PAREDE

INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO DOS REVESTIMENTOS DE 
CORTIÇA DE PAREDE DIVINA CORK WALLS SERIES T ET 
DYNAMIC CORK

Por favor leia cuidadosamente estas instruções em conjunto com normas 
nacionais ou comunitárias relevantes antes de começar a instalação.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Utilizar luvas resistentes à abrasão durante a manipulação do 
produto. Em caso de utilização de ferramentas ou equipamentos 
de corte, utilizar luvas e óculos de segurança apropriados aos 
riscos inerentes a estas operações. Em caso de utilização de 
colas, utilizar proteção respiratória adequada e manter fora do 
alcance das crianças.

PAREDES
1. A parede deve estar plano, regular, permanentemente seco, firme e

isento de frechas, sujidade e substâncias que inibam a aderência.
2. Cal antiga, cola, óleo e resíduos de tinta devem ser escovados com

uma escova de arame para obter um substrato absorvente.
3. Gorduras têm que ser completamente removidas.
4. A superfície de qualquer tipo de substrato adequado tem que estar

estruturalmente sólida e forte, segura, fixa, limpa e isenta de qualquer
óleo, gordura, cera, sujidade, verniz, ou qualquer contaminante que
atue como inibidor da colagem.

5. As irregularidade devem ser niveladas com uma massa de
regularização apropriada.

6. Gesso cartonado ou pladur bem como outros substratos muito
absorventes devem ser tratados com um primário (Wakol D 3040,
diluído 1:1 em água).

7. Leia com atenção o rótulo da embalagem do
primário acerca da diluição e tempo de secagem.

FERRAMENTAS NECESSÁRIAS
- Martelo de borracha, fita métrica, lápis, esquadro, 

chalk line, pano, rolo de pelo curto.

MEDIÇÕES
1. Encontre o centro da parede usando a fita métrica e

o chalk line.
2. Desenhe dois eixos simétricos e use-os como ponto

de partida.
3. Verifique se a intersecção das duas linhas formam

um ângulo de 90º.

PASSO A PASSO
- Os revestimentos de parede em cortiça Divina cork walls Series T e 
Dynamic Cork devem ser instalados num padrão mata-junta.

- Coloque cuidadosamente o ladrilho/rolo inicial em posição e pressione-o 
suavemente, especialmente nas arestas.

- Para um acabamento mais atrativo, proceda assim: alinhe o canto do 
ladrilho contra os dois eixos, e depois posicione cuidadosamente o resto 
do ladrilho.

- Cuidadosamente alinhe o próximo ladrilho com o primeiro e continue a 
instalar os ladrilhos.

- Não aplique muita pressão quando instalar os ladrilhos, porque assim 
poderá removê-los para os ajustar, se necessário, porque após colar os 
ladrilhos é muito difícil removê-los.

- Quando o ladrilho está instalado pressione com a mão para assegurar 
que todas as partes estão em contacto com a cola na parede.

- Depois use o martelo de borracha para se assegurar que todas os 
pontos dos ladrilhos estão bem colados à parede.

APLICAÇÃO
1. Ladrilhos e cola devem ser aclimatizados na sala

de trabalho bem ventilada por um mínimo de 48 
horas. 

2. Retire os ladrilhos da embalagem retrátil 48-72
horas antes da instalação.  

3. Durante a instalação mantenha a temperatura e
H.R. num nível constante com as condições que 
vão prevalecer quando o edifício for ocupado. 

4. Isto significa manter a gama de temperatura entre
os 15ºC e os 25ºC (59ºF a 77ºF) e a H.R. entre 
45% e 65%.

5. Revestimentos de parede em cortiça Divina cork
walls Series T são produtos naturais e uma ligeira
variação de tonalidades é uma característica
inerente e atrativa.

6. Para conseguir uma atrativa mistura de
tonalidades, misture os ladrilhos antes da
instalação.

7. Instale os revestimentos de parede em cortiça
Divina cork walls Series T usando a cola Wakol
D-3540 ou uma cola de conatcto solvente.

8. Para a correta aplicação siga as instruções no
rótulo da embalagem da cola, cuidadosamente, 
bem como a informação das fichas técnicas.

9. A cola de contacto tem que ser aplicada no
substrato e nos ladrilhos.

10. Verifique a área da parede medindo a partir da
linha de intersecção.

11. Assegure-se que a largura dos ladrilhos junto aos
cantos é idêntica e maior que 5cm.

12. Se necessário repita o passo anterior desenhando novas linhas
paralelas às primeiras.

13. Marque a posição do primeiro ladrilho encontrando o melhor
posicionamento a partir do ponto de intersecção.

14. Agite a cola antes de usa.
15. Aplique a cola D-3540 com um rolo de pelo curto no verso dos

ladrilhos e na parede.
16. Espere até que a cola seque (cerca de 45-60 minutos).
17. após a secagem da cola, irá poder ver as linhas novamente.
18. evite excessos de cola.
19. a gramagem tem que ser 150gr/m² nos ladrilhos e 150gr/m² na

parede.

SOBRE A COLA

Tempo de secagem D-3540:
1. Deixe a cola secar completamente (após secagem a cola fica

transparente).
2. O tempo de secagem é de cerca de 45-60 minutos dependendo da

temperatura e a H.R. no local.

Tempo aberto D-3540: 
1. Ladrilhos: ladrilhos pré-encolados podem ser empilhados após

secagem e armazenados protegidos da luz até 1 dia.
2. PAREDES: tem um tempo aberto de cerca de 2-3 horas após a cola

estar seca (transparente).
3. Se estiver a trabalhar com ladrilhos pré-encolados o tempo aberto é

reduzido para 1 hora.




