
Passo a passo Weber Quartzolit para 
Casas Térreas e locais com umidade 
 
Vimos por meio desta informar que estamos novamente passando por longos 
períodos de chuvas no estado de São Paulo, o que ocorre todos os anos, e 
muitas vezes não só o estado de São Paulo, causando muita umidade, 
infiltrações entre outros o que causa muito problemas principalmente em 
pisos colados seja ele de que marca for. 
Casas térreas também são um grande problema para os pisos colados com 

muita ascendência de umidade vindas do solo, onde se instalados sem a devida 
preparação do contra piso, o piso vai descolar (dar problema) e fora de garantia. 

Assim a empresa Weber Quartzolit enviou um passo a passo que é uma 
exigência para casas térreas e locais com umidade para que não tenham problema e 
ou percam a garantia.    

 
Segue abaixo normas e procedimentos da Empresa Weber Quartzolit por 

exemplo para instalação de pisos colados, seja da marca que for no mercado, em locais 
com umidade, principalmente e obrigatoriamente se em andares térreos.  

1) Sobre o contra piso (PVA) aplicar o Primer antiumidade RU que é um 
produto de imprimação bi componente epóxi que retém a umidade ou o vapor 
d'água nas camadas inferiores do substrato de concreto/contrapiso que em 
contato com o solo pode apresentar umidade ascendente. Aplicar o primer 
antiumidade quartzolit com rolo de pelo curto de maneira que o produto seja 
aplicado de forma uniforme sem deixar falhas. Em duas demãos, observando a 
secagem total da primeira demão que pode variar entre 8 a 12 horas à 25ºC, 
que deverá ser seguido o consumo de 0,350 gramas/m² em duas demãos.  
2) Depois aplicar o primer sobreposição diluído em 1 parte do produto para 2 

partes de água limpa. Aplique o produto com rolo de lã, em 2 demãos com o intervalo 
entre 3 a 5 horas à 25°C, aguarde 6 horas para a aplicação do revestimento cimentício, 
massa de preparação ou nivela rápido.  

3) Após 06 horas aplicar a argamassa Weber.floor Massa de Preparação ou 
massa de prepara pro, com camadas entre 1 e 3 demãos para regularização do piso;  

4) Promover lixamento mecânico e aplicar Weber.floor Adesivo (Cola) Para 
Pisos Vinílicos.  

5) Após o tempo de espera de cura da cola “tempo de tac” do produto, que 
pode variar entre 15 e 20 minutos, realizar a colagem do piso vinílico.  

 


