
RELATÓRIO DE VISITA À OBRA
Condomínio Jacarandá

Código: JACo Local: Condomínio Jacarandá (garagem)
Arquiteta responsável: 
Marina Teixeira
Data: 02/08/18 Participantes  parte  01:  Geraldo,  Marina  (Atelier  Plural)  e  Herasmo

(recuperação piso)
Participantes  parte  02:  Geraldo,  Marina  (Atelier  Plural)  e  Ricardo
(Artenele)

Duração: 1:30h

Foram feitas as seguintes observações (parte 1):
1. O fornecedor sugere executar a recuperação do piso comTinta epóxi brilhante para piso
2. Ele propõe a execução em granilite e a arquiteta explica que caso seja executado um novo

piso, a técnica será cimento liso em alta resistência;
3.  Sr. Herasmo informa que cobra cerca de R$ 35,00/m2 de mão de obra para executar o

piso de alta resistência, sem o material, indicando o local de compra;
4. Informa que, para sua técnica de execução de recuperação de piso, cada m2 consome

10kg de cimento;
5. O piso recuperado resultará numa espessura total de 1,5cm, não interferindo em questões

de revestmento e outros serviços previstos para a obra;
6. Foi solicitada pela arquiteta a indicação de uma obra para visita e o fornecedor indicou a

MG veículos, concessionária localizada junto ao edifcio do Corpo de Bombeiros, próximo
ao Acesso Norte/delegacia de furtos e roubos de veículos (primeira loja antes do Corpo de
Bombeiros), executada há cerca de 6 meses;

7. A arquiteta solicita então a indicação de uma obra mais antga. O fornecedor comenta que
executou também os pisos das garagens do Ed. Fernandez Plaza, na Av. ACM. Esta obra foi
realizada há cerca de 18 anos;

8. O fornecedor dá a garanta de 5 anos para recuperação, indicando para isso um produto
de aderência;

9. Estuque com cimento e aditvos de aderência - Bianco ou vedacit
10. Após o estucamento, será executado um novo polimento com esmeril fno;
11. O  concreto  poderá  fcar  aparente,  aplicando  resina  acrílica  ou  poderá  ser  pintado,

conforme desejo do cliente;
12. O Sr. Herasmo informa que na execução, se tver placa “fofa” ou soltando será necessário,

quebra e refazimento, para garantr o bom acabamento;
13. O fornecedor irá cortar as juntas para melhorar o acabamento;
14. O prazo de execução será de 30 dias com 3 máquinas, fazendo por partes, melhorando a

logístca da obra e acordo com os moradores e administração;
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15. As plantas técnicas serão reenviadas para  cinhabroxinha@hotmail.com (Márcia Cardoso,
esposa)  993868594 para  que o Sr.  Herasmo emita  a sua proposta  para  execução dos
serviços (com e sem material) para avaliação do cliente.

Foram feitas as seguintes observações (parte 2):
16. O fornecedor sugeriu a execução de 2 trechos em vidro, seguidos de 7 trechos em gradil

em alumínio (padrão de escolha do cliente) e novamente 2 trechos em vidro e alumínio
(sendo o últmo desses o da escada que tem estrutura independente);

17.

Além dos pontos registrados acima, foi entregue à administração do condomínio e informado a Sr.
Paulo, em versão impressa, o passo a passo para a aplicação do Armatec ZN, conforme site do
fabricante (conteúdo reproduzido abaixo):

ARMATEC ZN

Modo de usar

Preparo do substrato

As armaduras que receberão o tratamento com o ARMATEC ZN devem estar íntegras, isentas de 
ferrugem, nata de cimento, óleos e desmoldantes. Caso seja necessário executar a limpeza das 
peças, utlizar escova de cerdas de aço, lixa ou jateamento. Nas regiões em que estão sendo feitos 
reparos estruturais, deixar um espaço entre a armadura e o fundo do reparo para que possa 
promover o tratamento com mais precisão, em toda a seção da barra. Recomenda-se cobrir os 
objetos a fm de evitar danos com respingos.

Preparo do produto

Produto pronto para o uso. Misturar o produto antes da aplicação, utlizando ferramenta limpa a 
fm de evitar a sua contaminação.

Aplicação

ARMATEC ZN é aplicado como pintura com pincel, em 2 demãos, respeitando o consumo por m², 
com intervalo mínimo de 3 horas entre cada demão, na temperatura de 25 °C. O ARMATEC ZN 
deve ser aplicado em toda a seção da barra a ser tratada, com o máximo de precisão possível para 
não deixar falhas. Em reparos estruturais, recomendamos fechar o reparo logo após a secagem do 
ARMATEC ZN, para evitar exposição prolongada da barra. Quando aplicado em estruturas 
metálicas expostas, o primer poderá ser usado apenas como base antcorrosiva para pintura de 
acabamento.

Consumo aproximado

Mínimo 200 mL/m².
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Rendimento

Galão de 3,6 litros - 18 m²; Balde de 18 litros - 90 m²; Lata de 900 mL - 4,5 m²

Precauções

Armazenamento

Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e ventlado, fora do alcance de crianças, animais e
longe de fontes de calor.

Atenção

Nas regiões que estão sendo feitos reparos estruturais caso exista oxidação nas barras de aço, 
limpar totalmente as barras e verifcar se não houve perda de seção signifcatva, caso isso ocorra 
seguir as orientações do responsável técnico. Aplicar com tempo estável. O tempo de secagem 
varia de acordo com a temperatura ambiente. Recomenda-se cobrir objetos a fm de evitar danos 
com respingos. Lavar as ferramentas com tner após o uso. Manutenção: esse produto, segundo a 
ABNT NBR 15575 - Edifcações habitacionais - Desempenho, é considerado não manutenível. 
ADVERTÊNCIA Não aplicar o produto sobre alumínio e aço galvanizado.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superfciais, 
mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação 
ambiental vigente. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação 
ambiental vigente. Evitar que o produto atnja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

•Óculos de segurança
•Máscara semifacial com fltro adequado para vapores orgânicos
•Luvas de PVC.
•Avental de PVC.

Primeiros socorros

•Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 
minutos. Procurar um médico.
•Contato com a pele: remover o produto com pano limpo e lavar com bastante água 
corrente e sabão neutro.
•Inalação: remover para ambiente fresco e ventlado.
•Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.
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V1 GRAUTH TIX

Modo de usar

Preparo do substrato

A superfcie deve estar limpa, íntegra, seca e sem impregnação de desmoldantes, agentes de cura 
ou qualquer outro material que prejudique a aderência da argamassa. Delimitar a área de reparo e
remover o concreto deteriorado até atngir o concreto íntegro. Caso seja observada corrosão nas 
armaduras, estas devem ser limpas por processo mecânico e tratadas com primer antcorrosivo 
base zinco, como o ARMATEC ZN. Umedecer a superfcie previamente preparada com água 
evitando-se empoçamentos, deixando-a na condição "saturada e seca".

Preparo do produto

Adicionar de 2,5 a 3 litros de água por saco de 25 kg do V-1 GRAUTH TIX, conforme consistência 
necessária, lembrando que as resistências obtdas são inversamente proporcionais à quantdade 
de água adicionada. Executar a mistura, preferencialmente com misturador mecânico ou 
betoneira. Para volumes menores, executar a mistura com hélice helicoidal acoplada à furadeira 
de baixa rotação. Colocar no misturador a quantdade especifcada de água e com o misturador 
acionado adicionar aos poucos o V-1 GRAUTH TIX. Misturar por cerca de 3 a 5 minutos até obter 
um material homogêneo e de consistência seca.

Aplicação

O produto pode ser aplicado manualmente e compactado simultaneamente com a ponta dos 
dedos, sobre o substrato em camadas de 20 mm. Após a compactação, executar ranhuras para 
promover melhor aderência da camada posterior. Na aplicação das camadas subsequentes, 
umedecer a camada anterior, e repetr o processo de aplicação, não ultrapassando o intervalo 
máximo de 1 hora, à temperatura de 25 °C, entre as camadas. O acabamento pode ser executado 
com sarrafo de madeira e esponja levemente umedecida. Para assentamento de calços, com a 
colher de pedreiro lançar e compactar o V-1 GRAUTH TIX sobre a superfcie previamente 
preparada nas dimensões adequadas. Em seguida, apoiar o calço sobre o produto e nivelar com 
golpes leves. Finalizada a aplicação, promover cura úmida ou química, com agente de cura 
química, como o TRI-CURING, respeitando o consumo.

Consumo aproximado

22 kg/m²/cm.

Av. Juracy Magalhães Jr, 300. Ed. WA Empresarial, sala 601. Rio Vermelho, Salvador. CEP: 41.940-060
3483 4686 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com

4



Rendimento: Saco de 25 kg - 1,14 m²/cm

Precauções

Armazenamento: Estocar o produto em local seco e arejado, obedecendo aos mesmos 
procedimentos de estocagem do cimento.

Atenção

As condições de aplicação e temperatura ambiente podem infuenciar no tempo de cura e 
resistência do material. Recomenda-se executar a mistura próximo ao local de aplicação, pois o 
produto começa a apresentar perda de fuidez em 30 minutos da mistura, na temperatura de 25 
°C. Manutenção: esse produto, conforme ABNT NBR 15575 - Edifcações habitacionais - 
Desempenho, é considerado manutenível. ADVERTÊNCIA No caso de fracionamento da 
embalagem, utlizar o produto com a correta relação água-materiais secos. A não utlização da 
proporção correta pode acarretar perda de desempenho.

Meio ambiente

Contatar o órgão ambiental local, no caso de vazamento ou contaminação de águas superfciais, 
mananciais ou solos. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação 
ambiental vigente. Descartar os resíduos em instalação autorizada, de acordo com a legislação 
ambiental vigente. Evitar que o produto atnja bueiros e cursos de água.

EPI (Equipamento de proteção individual)

•Óculos de segurança
•Avental de PVC.
•Máscara com fltro para pó
•Luvas de borracha

Primeiros socorros

•Contato com os olhos: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 
minutos. Procurar um médico.
•Contato com a pele: lavar com bastante água corrente, durante pelo menos 15 
minutos.
•Inalação: remover para ambiente fresco e ventlado.
•Ingestão: não provocar vômito. Procurar um médico.
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FOTO 1 – Vão após a retrada das seteiras
FOTO 2 – Seteiras do últmo vão (últmo trecho da 
escada, que deverá ser fechado em vidro temperado e 
estrutura em alumínio branco)

FOTO 3 – Seteiras do últmo vão (coladas na escada) 
vistas de fora, trecho por fora será refeito por Sr. Ivan,
alinhando com o sarrafo (espessura de 5 cm), 
servindo como marcação, eliminando os dentes

FOTO 4 – Caixa de energia, trecho vazio deverá ser 
fechado de alvenaria, para melhor proteção das 
instalações elétricas
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FOTO 5 – Fechamento em cobogó existente, a ser 
trocado em uma próxima obra, para diminuir custos

FOTO 6 – Seteiras do fundo

FOTO 7 – Piso existente, em trecho a ser estucado
FOTO 8 – Vãos após a retrada das seteiras, com 
visuallização das instalações de esgoto a serem 
relocadas e executadas pelo piso
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FOTO 9 – Vão após a retrada das seteiras FOTO 10 – Vãos após a retrada das seteiras

FOTO 11 – Seteiras existentes, a serem demolidas FOTO 12 – Seteiras existentes, a serem demolidas, 
vãos e elementos estruturais a serem recuperados
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FOTO 13 – Seteiras existentes, será necessário reforço
das braçadeiras, evitando “barrigas” e 
desalinhamentos existentes na tubulação

FOTO 14 – Seteiras existentes e objetos que terão de 
ser relocados para a execução da recuperação do piso

FOTO 15 – Seteiras existentes, trecho de parede que deverá ser retrado o reboco para perfeita aderência dos 
revestmentos a serem assentados
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FOTO 16 – Vão após a retrada das seteiras
FOTO 17 – Seteiras do últmo vão (últmo trecho, da 
escada)

FOTO 18 – Vão após a retrada das seteiras FOTO 19 – Vãos após a retrada das seteiras
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FOTO 20 – Vão após a retrada das seteiras FOTO 21 – Seteiras do últmo vão (coladas na escada)

FOTO 22 – Vão após a retrada das seteiras (vista de fora)

Av. Juracy Magalhães Jr, 300. Ed. WA Empresarial, sala 601. Rio Vermelho, Salvador. CEP: 41.940-060
3483 4686 | atelierplural@gmail.com | www.atelierplural.com

11


	ARMATEC ZN
	Modo de usar
	Preparo do substrato
	Preparo do produto
	Aplicação
	Consumo aproximado
	Rendimento
	Precauções
	Armazenamento
	Atenção
	Meio ambiente
	EPI (Equipamento de proteção individual)
	Primeiros socorros
	3
	V1 GRAUTH TIX
	Modo de usar
	Preparo do substrato
	Preparo do produto
	Aplicação
	Consumo aproximado
	Rendimento: Saco de 25 kg - 1,14 m²/cm
	Precauções
	Armazenamento: Estocar o produto em local seco e arejado, obedecendo aos mesmos procedimentos de estocagem do cimento.
	Atenção
	Meio ambiente
	EPI (Equipamento de proteção individual)
	Primeiros socorros

