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PISOS E REVESTIMENTOS

• Classificação pelo índice PEI.

• A sigla P.E.I.: Porcelain Enamel Institute - é usada para classificar

a resistência do esmalte de cobertura ao desgaste por atrito.

• Quanto maior ele for, mais resistente é a superfície.

Características do PEI

• PEI 1: (menos resistente): ambientes residenciais de pouco
tráfego. Exemplo: banheiros e dormitórios residenciais.

• PEI 2: ambientes residenciais onde se caminha geralmente

com sapatos. Exemplo: todas as dependências residenciais,

com exceção das cozinhas e entradas.
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Características do PEI

• PEI 3: tráfego médio - ambientes residenciais onde se caminha

geralmente com alguma quantidade de sujeira abrasiva (todas as

dependências residenciais).

• PEI 4: ambientes residenciais e comerciais com alto tráfego.

Exemplo: garagens residenciais, restaurantes, churrascarias, lojas,

bancos.

• PEI 5: (mais resistente): ambientes residenciais e comerciais com

tráfego muito intenso. Exemplo: restaurantes, churrascarias,

supermercados, órgãos públicos, clínicas, lojas, shoppings, áreas

externas e garagens comerciais.



Cerâmica

JUNTAS 

• Juntas de assentamento são frestas (espaçamentos) regulares 
entre placas cerâmicas. 

• Toda placa cerâmica, destinada a pisos ou paredes, necessita 
de juntas. As informações sobre os tamanhos das juntas 
podem ser encontradas nas embalagens e/ou folhetos dos 
fabricantes.

• A finalidade das juntas são:

• 1. Corrigir pequenas diferenças de tamanhos, melhorando o 
alinhamento;

• 2. Permitir que o conjunto se movimente nas dilatações e ou 
contrações;

• 3. Fazer as trocas das placas, sem correr o risco de quebra das 
restantes.



Porcelanato 



Porcelanato 

• O porcelanato é uma categoria de produto cerâmico, 
fabricado com tecnologia mais avançada.  
• Diferencia-se dos demais revestimentos pelo seu processo 
de queima (alta temperatura), acima de 1 200 ºC – contra o 
máximo de 1 150 ºC da cerâmica – além das matérias 
primas nobres que compõem a sua massa (mineral 
feldspato em sua composição).
• fator de absorção de água  igual ou inferior a 0,5%.

• Quando ele tem corte preciso, é chamado de retificado.

• Quando as laterais são levemente arredondadas, é
chamado de bold.



Porcelanato 

• No caso do retificado, o acabamento final é mais
uniforme.

• A peça e o rejunte ficam no mesmo nível e também
permite espaçamento menor entre as peças (de 1 a 2
mm).

• Ainda é possível um acabamento que recebe o nome
de junta seca – que é a aplicação do porcelanato sem
rejunte. Isso proporciona o efeito de uma placa única:
não se nota emenda entre as peças.



Porcelanato: alto brilho... 



Porcelanato: fosco... 



Porcelanato: perfeita simulação   



Porcelanato: perfeita simulação   



PAGINAÇÃO

• PAGINAÇÃO é o nome que se dá ao modo de
combinar e encaixar as peças de revestimentos em
pisos e paredes.

• A planta de paginação é a responsável pela
orientação da colocação dos pisos e revestimentos no
ambiente além de fornecer a metragem da área de
cada ítem especificado (e consequentemente, a
quantidade de material necessário).

• O projeto de paginação leva em consideração a
arquitetura do imóvel, para tornar o piso ou
revestimento o mais harmonioso possível.



PAGINAÇÃO

• Combinar vários tipos de assentamentos na obra pode 
não ser uma boa opção.

• O lavabo, o hall de entrada, a área de churrasqueira e 
até garagem podem receber detalhes a mais em 
comparação ao restante da casa. 

• Normalmente trabalhamos uma planta só de piso, que 
é chamada de PAGINAÇÃO DE PISO.  

• Outra  planta só de REVESTIMENTOS, que define os 
diversos acabamentos em bancadas, paredes, cozinhas, 
banhos, varandas, saunas, áreas externas, etc. 

• Uma planta só do projeto de gesso: PLANTA DE GESSO.



PAGINAÇÃO

• Um ponto muito importante é a metragem, 
recomenda-se adquirir ao menos 10% a mais de 
revestimento para eventuais cortes, quebras, futuras 
reformas ou ainda caso o produto não esteja mais 
disponível no mercado na mesma textura ou 
tonalidade. 

• A paginação tradicional tem perda de 10%, enquanto 
na diagonal pode chegar a 15%.

• Pense por onde você vai dar início à instalação. Tente 
jogar os recortes para os cantos que menos aparecem.



PAGINAÇÃO RETA



PAGINAÇÃO – ESPINHA DE PEIXE



PAGINAÇÃO DIAGONAL



PAGINAÇÃO
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PAGINAÇÃO



PAGINAÇÃO COM BORDA



Montando a Paginação de piso

• Escolha o piso/revestimento a ser utilizado no 
ambiente:  tipo, tamanho, cor, fabricante...

• Desenhe o ambiente e a paginação do 
revestimento (planta em escala 1/50 - 1/20 – 1/25 
e vista em escala 1/25 ou 1/20);

• Indique o início de assentamento e as vistas;

• Cote;

• Faça o quadro de especificações e a legenda do 
revestimento, com calculo de m2 de material.









REVESTI-

MENTO

CARACTERIS-

TICAS

LOCAL 

APLICAÇÃO

METRAGEM

Portobello, 

linha Rio Retro

20x20

Branco, nat ret

Piso 3,6 m2

Portobello, 

linha Rio Retro

20x20

Branco, nat ret

Parede 4,0 m2

Portobello, 

linha Rio Retro

Mix 20x20

Nat ret

Piso 1,4m2

Portobello, 

linha Rio Retro

Mix 20x20

Nat ret

parede 1,0 m2


