
  

MANUAL DE INSTALAÇÃO MODELO CHEVRON 

INFORMAÇÕES GERAIS: MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO: 

• Os revestimentos Markza são produzidos com resina 
plástica, isso torna o produto mais leve, resistente e de fácil 
aplicação. Podendo assim ser instalado em diversos tipos de 
superfícies de forma rápida, limpa e pratica, apenas com o 
uso de cola.  

• Nossos revestimentos são fabricados em processo semi-
industrial e podem apresentar pequenas 
variações de espessura, dimensões e tonalidade. 

• Confira o material e cheque se está conforme o pedido, 
não instale o produto caso encontre algum defeito visível, 
pois produto assentado é considerado aceito. 

• Este produto não é indicado para ambientes úmidos ou 
em contato direto com água como dentro do BOX, SAUNA e 
SIMILARES. 

• A garantia do produto somente é válida após constatação 
de que o mesmo foi instalado conforme orientações e 
apresente algum defeito de fábrica nas peças e não defeito 
de instalação.  

• Disponibilizamos os nossos revestimentos em duas 
opções de acabamentos, revestimento com ou sem pintura 
de fábrica. Se você optou pelo revestimento já com pintura 
de fábrica indicamos o uso das peças exclusivamente em 
área interna.  

• Para áreas externas, indicamos o revestimento sem 
pintura de fábrica e ainda deve ser instalado conforme 
orientações especificas para maior durabilidade, pois as 
áreas externas estão submetidas a condições climáticas 
adversas, tais como incidência de sol, chuva e choques 
térmicos. Nestas condições todo produto está exposto a um 
desgaste mais severo e requer uma manutenção preventiva. 
É essencial que além da cola indicada, cada peça seja fixada 
também com parafusos, pregos ou rebites dependendo do 
tipo de superfície e posteriormente a instalação o 
revestimento deve receber pintura com tinta esmalte 
sintético a base de solvente, pois é a tinta que irá proteger 
e garantir maior resistência as intemperes. 

• Rendimento da cola: Uma bisnaga de Cola PL600 de 375ml 
rende até 4m² 
Veja a seguir as dicas e o passo a passo para fazer a 
instalação do revestimento: 

Trena 
Nível 
Esquadro 
Estilete Reforçado 
Lixas 
Cola de fixação PL600 da marca Cascola 
Pistola aplicadora 
Espátula  
Querosene  
Pano Limpo 

PASSO A PASSO PARA A INSTALAÇÃO:  

1º passo: 
Certifique-se que a superfície de onde o revestimento vai ser 
aplicado está limpa, livre de poeira e umidade.  
2º passo:   
Com o uso da trena meça o local de onde vai iniciar a 
colocação das peças e com auxílio do Nível faça linhas de 
referência para que a instalação sempre esteja alinhada e 
nivelada.  
3º passo: 
Com o Aplicador tipo Pistola Aplique a cola Cascola PL600 
por toda a borda da placa que fará contato com a parede, 
formando um filete continuo de aproximadamente 1mm de 
diâmetro.   
4º passo:   
Em seguida Fixe a placa na parede de acordo com a sua 
marcação, pressionando a peça contra a parede por pelo 
menos 20 segundos antes de solta-la.  
5º passo:   
Dicas Importantes: Caso haja excessos de cola em volta da 
peça utilize a espátula e rapidamente raspe esses excessos 
antes da colocação das próximas peças.  
Caso sujar a superfície da peça com a cola utilize 
imediatamente um pano limpo com querosene para limpa-la. 
6º passo:  
Dependendo o tamanho da parede ou o tipo da paginação a 
ser feita será preciso cortar algumas peças para fazer o 
fechamento da parede, neste caso meça com precisão a 
medida do corte, utilize uma use uma Serra comum de 
Cortar Aço ou Circular, faça o corte, após o corte é necessário 
fazer o acabamento da peça, use uma Lixa (150 a 350) para 
retirar as rebarbas, depois é só colar.  

DEFININDO A PAGINAÇÃO: 

 Observe que o Modelo CHEVRON é composto por uma peça 
com dimensões 30x30cm* 

 
* Essa medida da peça pode ter variação em milímetros devido a 

contração do material. 

A peça pode ser aplicada de diferentes posições, assim 
criando diferentes tipos de paginação. 
Exemplos de Paginação:  

 

 PASSO A PASSO PARA PINTURA: (somente para peças sem 
pintura de fábrica) 

Os Revestimentos Markza têm sua superfície preparada para 
receber tintas à base de solvente. Para melhor efeito 
recomendamos a pintura com acabamento acetinado ou 
fosco, escolha uma tinta de boa qualidade. A execução da 
pintura deve ser realizada por profissional que garanta a 
qualidade do serviço realizado. A pintura deve ser feita com 
uma pistola. Rendimento da tinta: 900 ml rende até 10m² de 
pintura com duas demãos. 
PASSO A PASSO PINTURA: 
1º passo: Onde for necessário preencher os espaços que 
ficaram entre as placas com uma massa para rejuntamento 
que pode ser com massa acrílica. Em seguida retirar todo o 
excesso da massa com um pano úmido e deixar curar. 
2º passo: Limpe toda a superfície da peça com um pano 
limpo úmido caso necessário.                                                                    .    
3º passo: Pinte com uma pistola, antes faça à mistura da 
tinta e teste em outro local a regulagem da pistola. Para que 
a pintura fique uniforme e sem excessos. 
4º passo: Para melhor acabamento recomenda-se a segunda 
demão de tinta. Espere secar a primeira demão por 3 a 4 
horas, se necessário utilize uma lixa 400, lixando nas placas 
para tirar qualquer imperfeição, limpe novamente e pinte a 
segunda demão. 


