
 

Rua Lord Cockrane, 467  CEP 04213-001 – S.Paulo-SP   fone: 11 5068 4114 

PRODUTO COM PATENTE REQUERIDA JUNTO AO INPI M.U. 8902141-0 

MANUAL DE INSTALAÇÃO 

Placa de pastilhas adesivas 

Medida padrão das Placas:  28,5 cm x 30,00 cm                                                                         
Espessura da pastilha : 1,9 mm                                                                                                                       
12 placas correspondem a 1 m²                                                                                                            
Peso unitário da placa : em média 100grs                                                                                        

Área de utilização e aplicações do material: 

Desenvolvido para uso interno e externo, possui excelente resistência a intempéries.                                               
Produto adere perfeitamente a superfícies lisas:   vidro, fórmica, cerâmica, porcelanato e 
maioria dos metais.   Utilizado como produto decorativo.                                                                                                                                                                                                                             

Preparo da superfície para receber a aplicação das pastilhas                                                                            
A superfície aonde o produto será aplicado deve estar completamente livre de poeira, resíduos 
de gordura e sabão ou qualquer outra contaminação que possa afetar a adesão do produto.  

Para uma perfeita ancoragem, utilize álcool e um bom desengordurante certifique-se de que 
não fique nenhum resíduo, após aplicar o desengordurante, é importante enxaguar muito bem 
o local  

Cuidados: 

Temperatura mínima para perfeita ancoragem na instalação > 8 °C 

Sempre que se fizer necessário armazenar as pastilhas antes de instalar,  mantenha  na 
caixa original,  em um local com temperatura em torno de 25°C, em um ambiente 
obrigatoriamente  seco sem umidade por um período de no máximo 1 ano. 

Superfícies que receberam pinturas novas, devem estar completamente secas portanto, é 
muito importante, aguardar por um período mínimo de 3 semanas considerando uma 
temperatura ambiente em torno de 25°C                                                                                                                                              
A compatibilidade das tintas, devem ser testadas antes da aplicação final do material. 

Cuidado com azulejos que receberam pintura em epóxi, caso os azulejos não tenham recebido 
o devido preparo, a tinta tende a descascar e pode comprometer a aderência das pastilhas.   
Se a pintura por qualquer motivo já estiver descascando, deve-se raspar totalmente a tinta 
existente e limpar muito bem antes de aplicar as pastilhas sobre esta superfície. 



 

Placas com aplicação de Fundo (rejunte simulado) devem ser aplicadas com bordas 
sobrepostas, evitando desta forma a retração das peças, da superfície. veja foto abaixo. 

 

Recomendamos que quando aplicadas as pastilhas em locais expostos a umidade direta como 
na figura abaixo  “ dentro do Box “ é necessário calafetar ,  as bordas que ficam entre o piso e 
as pastilhas para uma perfeita vedação.  

                                           

 

CONTRA INDICAÇÃO: 

 Não utilize este produto em superfícies corrugadas (Revestimentos tipo casca de laranja) , 
texturas , superfícies rústicas, com relevos ou com pintura feita com tinta epóxi auto 
limpante.,   Este tipo de superfície compromete a ancoragem do produto. 

Fig 01 

,  



Para áreas molhadas, tipo dentro do box de banheiro, ou áreas externas que recebam 
umidade direta, não indicamos a aplicação diretamente sobre a parede sem o revestimento 
cerâmico, neste caso, a superfície deve ser totalmente impermeável. 

 

Não utilize este produto em locais com a base já comprometida Fig 2.  paredes descascando, 
com mofo, infiltrações de agua ou umidade na parede. 

Fig 2 

 

Não utilize este produto em locais muito próximo ao fogo, por exemplo, dentro de 
churrasqueira  ou com temperaturas superiores a 80 °C  Fig 3 

 

  fig 3 

 

 

 



INSTALAÇÃO: 

Aplicação sem o fundo : 

 Com película na parte da frente  (transparente) – Fig 1  remova com cuidado a 
película transparente da parte de trás da peça, mantendo todas as pastilhas aderidas a 
máscara ( película da frente )   

                                                                                                                                              

  Fig 1   

 

Depois de remover a película de tras da peça, segure o conjunto pela máscara e posicione as 
pastilhas na superfície na qual se pretende revestir. A superfície deve estar completamente 
seca. Feito isso, pressione o conjunto e em seguida retire a  máscara ( Fig 2)  da frente das 
peças, com cuidado  para não puxar as pastilhas, pois deve-se aguardar o tempo total de cura 
total do adesivo  48 hrs.       

  Fig 2     



 

INSTALAÇÂO 

Aplicação com o fundo :  

 Rejunte simulado nas cores branco, cinza, bege ou preto 

 Não tem película na parte da frente – Apenas remova a película da parte de trás da 
peça, Fig 01 e aplique sobre a superfície na qual se pretende revestir, fazendo leve pressão 
para não formar bolhas de ar, neste caso não há película (máscara) na parte da frente da peça. 
Para auxiliar a fixação, neste caso que não tem a máscara, recomendamos, utilizar um 
borrifador com um pouco de agua, isto ajuda muito, mas não é necessário.  Alguns aplicadores 
utilizam este método com agua e é perfeito, pois não compromete em nada a ancoragem.    
No ato da aplicação, você irá perceber, um baixo tack caso utilize o borrifador com agua, não 
se preocupe, pois, é uma característica natural do processo para auxilio no reposicionamento. 

 Fig 01   

 

Sempre sobreponha as bordas conf. Fig 02 abaixo. 

       Fig 02 



             Garantia  
 

 01 ANO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO, DESCOLAGEM OU AMARELAMENTO 

 Exceto em superfícies que tenha a base comprometida por umidade interna, mofo 
descamação da parede ou que não tenham seguido as orientações de preparo e instalação do 
produto. 

                                                                                                                          

 

DURABILIDADE : 

Película de Resina PU : 05 anos contra amarelamento   

Fixação e amarelamento sobre superfícies internas: 4 anos 

Fixação sobre superfícies externas ou 50% de umidade relativa: 3 Anos 

Fixação sobre superfícies submersas ou em aguas salinas: 2 anos  

 

Para maiores informações, entre em contato com o  Depto Técnico da M.MILAN  

  mmilan@mmilan.com.br    

Fone: 011 5068 4114  ou  011 2063 0674  

M.MILAN COM E SERV. EM PU LTDA 

CNPJ: 00.573.247/0001-05 

ENDEREÇO: Rua Lord Cockrane, 467 – Bairro Ipiranga 

CEP : 04213-001  São Paulo - SP 

mailto:mmilan@mmilan.com.br

