
Caso 2: Fendas na Pedra Hijau

Algum deste material contem na sua constituição barro especialmente aqueles que 
tem base em cristal que sobressaem com a incidência do sol ou com água a passar 
por cima e posteriormente a secar a superfície.

Solução 1:

1. Seque a Piscina e identifique quais pedras têm fendas.
2. Limpe a fenda e perceba se não há mais fendas.
3. Preencha as fendas com Mapei Unicolor Plus - Tourmaline Color
4. Deixe secar por aproximadamente 12 horas e alise com lixa de pepel
5. Encha a piscina com água.

Solução 2: 

1. Seque a Piscina e identifique quais pedras têm fendas.
2. Limpe a fenda e perceba se não há mais fendas.
3. Misture Liquide Grout Additive (AM54)
4. Deixe secar por aproximadamente 12 horas e alise com lixa de pepel
5. Encha a piscina com água.

PEDRA HIJAU
verde

PEDRA HITAM
preto

 

BELEZA
Coloração da água 

com tons esverdeados
 ou até azulados

SEGURANÇA
Material antiderrapante

QUALIDADE
Ajuda na purificação da água, 
pois remove metais pesados, 

contaminantes e ajuda a eliminar 
maus odores.

A Pedra Hijau é de origem vulcânica e por isso considerada 

como um revestimento natural.

Quando molhada, adquire uma tonalidade verde deixando 

piscinas e espelhos d’água com ar de praias do caraíbe, 

de cor «verde esmeralda.

A sua cor muda ainda com a incidência da luz e a depender 

de sua profundidade na água. O sucesso dessa pedra 

é absoluto.

Ideal também para fazer os acabamentos 

externos nos arredores das piscinas.

Piscina|Espelho de água|Sauna|SPA



PEDRA HIJAU

Descrição do produto

A Pedra Hijau é de origem vulcânica e por isso considerada  como um 

revestimento natural.

Quando molhada, adquire uma tonalidade verde deixando piscinas e 

espelhos d'água com ar de praias do CarIbe, de cor verde esmeralda.

A sua cor muda ainda com a incidência da luz e a depender de sua 

profundidade na água. O sucesso dessa pedra é absoluto.

Por se tratar de um produto natural e cortados artesanalmente, podem 

ocorrer variações emtermos de tamanho e esquadria. As diferenças de 

tonalidade são outra das características desta pedra, dependendo do local 

onde é extraída. Estas diferenças dão um aspeto natural e valorizam o 

acabamento final bem como o imóvel onde é utilizada.

Receção e 

Armazenamento

No ato da receção do material é necessário ter em atenção:

- Manusear e armazenar com cuidado para evitar danos no 

material;

- Não ultrapassar a quantidade máxima de empilhamento 

de 8 caixas.

- Armazenar os produtos em lugar limpo, seco 

e coberto.

ATENÇÃO! Material assentado será 

considerado como produto aceite, 

impossibilitando trocas, 

devoluções e/ou reclamações.



PEDRA HIJAU

Preparação

Por apresentar variações de tonalidade e formato entre as pedras, antes de assentar 

é necessário abrir algumas caixas e simular a parede ou piso a ser assentado, para 

ter uma ideia mais realista de como ficará a superfície depois de pronta.

Instale sempre as peças antes de colocar a argamassa. Instalar a argamassa à 

posteriori dificulta o processo de colocação e aumenta a possibilidade de reajustes 

e/ou reparações.

Para a perfeita aderência da argamassa é importante remover toda a tinta, a massa 

ou qualquer outro revestimento existente.

As argamassas recomendadas e atestadas pelos fabricantes quanto à aderência e 

flexibilidade são:

Prátiko – Argamassa Pedras Especiais

MC-Bauchemie - Argamassa M12 HP

Votorantim - Votomassa Cola Tudo

Bautech - Rapcola 24 horas

Portokoll - Ultraflexivel Bicomponente

Bellinzoni- Nanoflex

Se a superfície apresentar humidade é obrigatório fazer a sua 

impermeabilização com produto específico.

A superfície em que será assentada a pedra deverá estar 

perfeitamente limpa, isenta de pó, partículas soltas ou 

gordura, nivelada e aprumada. É importante prever 

um acréscimo de 5% a 10% na quantidade 

estimada, considerando recortes e reserva 

perventiva.



PEDRA HIJAU

Colocação

Recomenda-se que a colocação das pedras seja a última etapa da execução da obra, 

para evitar que as outras etapas construtivas  danifiquem o produto ou sua 

aparência. Antes da colocação, molhe as pedras para eliminar o pó, sujeiras e 

eventuais resíduos que possam interferir na aderência da argamassa. Utilize 

argamassa colante apropriada e siga as instruções do fabricante.

As pedras devem ser colocadas próximas da posição final, sobre os cordões de cola. 

O posicionamento da pedra é finalmente ajustado e a pedra é fixada. Após a 

colocação da primeira pedra, as outras devem seguir o mesmo padrão, seguindo 

a modelo definido.

Use a seguinte técnica: 

Pregue um pedaço de madeira compensada  como uma base sob a qual as peças 

ficarão como primeira camada, garantindo que esteja nivelada. Aplique o adesivo e 

coloque as peças.

A largura do adesivo deve andar entre 10 a 15mm e espere aproximadamente 

4 horas até retirar.

Depois aplique a argamassa limpar os excessos com uma esponja molhada.

Meça a largura da piscina para decidir onde será o melhor local para começar 

a colocação. Em piscinas curvas comece a instalar a partir do canto. Se após 

três dias não encher a piscina molhe-a a cada dois dias, especialmente em alturas

quentes, por forma a evitar a oxidação.

 

Certifique-se também que, se não estiver cheia, colocar uma 

proteção sobre a mesma para proteger a pedra nivelada e 

aprumada. É importante prever um acréscimo de 5% a 10% 

na quantidade estimada, considerando recortes e reserva 

preventiva.



PEDRA HIJAU

Junta Seca
A colocação das pedras em áreas submersas deve ser feito em junta seca, 

ou seja sem rejunte.

Se a Pedra Hijau for assentada em áreas que não ficaram submersas é 

imprescindível deixar um espaço de 2mm entre elas.

Caso o cliente ou arquiteto optar pelo rejunte, é fundamental proteger a face 

exposta das pedras e garantir que o rejunte não entra em contacto com o 

revestimento. Caso acontece faça a limpeza imediatamente.

Lembramos que a Granisel não é responsável pela aplicação dos revestimentos

Cuidados durante e após a colocação

Por ser um produto poroso são necessários cuidados durante a após a colocação.

Durante a colocação de piscinas e espelhos de água cubra as áreas já assentadas 

com uma lona, para proteger o revestimento da exposição perlongada ao 

sol, chuva ou oscilações de temperatura até que a colocação esteja completa.

É importante não encostar qualquer tipo de material ou ferramenta na face das 

pedras até ao final da obra, para evitar que suje ou manche. 

Após a colocação das pedras em piscinas ou espelhos d'água é necessário 

enchê-los o maisrápido possível, respeitando o tempo de cura do fabricante 

da argamassa. Este procedimento evita possíveis descolamentos 

das pedras e possíveis descamações da pedra hijau. Ao colocar a água 

na piscina ou espelho d'água podem aparecer alguns cristais. 

Remova-os na medida que forem surgindo, com uma escova de 

nylon, pois a permanência perlongada destes cristais pode 

manchar a pedra.

Atenção! Para limpeza pós obra recomendamos que 

o revestimento seja lavado com detergente neutro 

ou alcalino..



PEDRA HIJAU

Limpeza, reparação e manutenção

Caso 1: Oxidação da Pedra Hijau

Muitas pedras claras contêm naturalmente depósitos de ferro.

O número de depósitos de Ferro varia entre camadas na pedreira.

Quando em contacto com o ar o ferro irá reagir e a oxidação aparecerá.

Solução 1 Uso de Lixa de Polimento 100 + máquina de polir

1 Oxidação só à superfície, pode ser removida utilizando uma maquina de polir com 

cabeça de polir flexível.

2. Vede a superfície da pedra com líquido selante à base de água.

3. Encha a piscina com água, uma vez exposta à água a oxidação para.

Solução 2 Uso de químico de 

limpeza Deterdek

1 Dilua o Deterdek com água com o racio de 1 para 5 de água

2. Aplique com uma escova e deixe em contacto num período de pelo menos 3 min

3. Limpe a piscina com água

4. Encha a piscina com água, uma vez exposta à água a oxidação para.



PEDRA HIJAU

Caso 2: Fendas na Pedra Hijau

Algum deste material contem na sua constituição barro especialmente aqueles 

que tem base em cristal que sobressaem com a incidência do sol ou com água a 

passar por cima e posteriormente a secar a superfície.

Solução 1:

1. Seque a Piscina e identifique quais pedras têm fendas.

2. Limpe a fenda e perceba se não há mais fendas.

3. Preencha as fendas com Mapei Unicolor Plus - Tourmaline Color.

4. Deixe secar por aproximadamente 12 horas e alise com lixa de papel.

5. Encha a piscina com água.

Solução 2: 

1. Seque a Piscina e identifique quais pedras têm fendas.

2. Limpe a fenda e perceba se não há mais fendas.

3. Misture Liquide Grout Additive (Am54).

4. Deixe secar por aproximadamente 12 horas e alise com lixa de papel.

5. Encha a piscina com água.




