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O que precisa?

Placa
FLEXI-SLATE

Adesivo para interior
MEGA FIX

Adesivo para exterior
Super FLEX Eco

Serra circular ou 
rebarbadoura

Espátula dentada
altura 6mm

Fita métrica Nível Rolo de pressão Lixa de papel

Limpe a superfície de montagem contra poeira e verifique possíveis peças inconsistentes. Também é 

necessário verificar o lado de trás das placas para certificar de que está limpo e não tem ressaltos 

significativos.

FLEXI-SLATE está disponível nos tamanhos 120x60 cm e 60x30 cm. Se necessário, pode personalizar o 

tamanho da peça para o tamanho desejado usando uma serra circular, rebarbadora ou tesoura. Deverá 

lixar as zonas de corte.
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Instalação no interior

Aplique o adesivo MEGA FIX de 

forma uniforme em todas a 

superfície da placa a uma 

distância de 10-20mm da borda.

Aplique o adesivo MEGA FIX 

de forma contínua com um 

espaçamento de 5-7cm entre 

tiras individuais.

Coloque a placa de 

revestimento firmemente 

contra a superfície de 

montagem.

Usando o rolo de pressão, 

pressione a placa.

É necessário desenvolver 

força adequada para 

espalhar o adesivo 

uniformemente.

Instalação no interior

Para aplicação de FLEXI-SLATE no exterior deverá utilizar o adesivo SuperFLEX Eco, que 

possui melhores prestações, nomeadamente em bases não absorventes.

Prepare o adesivo de acordo 

com as instruções do 

fabricante. É necessário 

preparar apenas a 

quantidade de adesivo que 

pode ser utilizada antes da 

cura.

A instalação de FLEXI-SLATE 

deve ser feita sem juntas 

entre placas individuais. No 

caso de uma junta, a junta 

deve ser tratada com uma 

argamassa de silicone para 

exterior.

Coloque a placa de 

revestimento FLEXI-SLATE 

firmemente contra a 

superfície de montagem.

Usando o rolo de pressão, 

uniformize a colagem de 

FLEXI-SLATE. É necessário 

desenvolver força adequada 

para espalhar o adesivo 

uniformemente.

A instalação de FLEXI-SLATEdeve ser feita sem juntas entre placas individuais. No caso de uma 

junta, a junta deve ser tratada com uma argamassa de silicone para o exterior.

Acabamento final

Ao utilizar áreas externas ou de alta humidade (WCś, piscinas, SPAs, etc.), a superfície de FLEXI-

SLATE deve ser tratada com FLEXI SEAL Standard ou FLEXI SEAL Extra. É um revestimento de 

película fina que protege a superfície da pedra contra a água e as intempéries.

Proteção FLEXI SEAL

Produto está pronto a usar, o 

FLEXI SEAL Extra deve ser 

preparado de acordo com as 

instruções na embalagem.

Toda a superfície de FLEXI-

SLATE deve ser tratada com 

um pincel de 5 a 10 cm de 

largura. Aplique em 

condições climáticas 

adequadas - faixa de 

temperatura de +10 a +25 ° 

C, sem precipitação durante 

pelo menos 12 horas após a 

aplicação.

A superfície deve ser 

cuidadosamente tratada, 

incluindo uniões entre as 

placas.

Quantidades excessiva de 

materiais podem ser 

removida usando um tecido 

limpo e absorvente.


