ANobreza
da

Pedra

A Fabistone apresenta uma gama de cores inspirada
nas tonalidades das pedras naturais. Os veios e
as imitações do mármore da pedra de origem, são
ﬁelmente reproduzidos graças à técnica de tintura
na massa aplicada aos produtos. Outras tonalidades
regionais estão também disponíveis.
Consulte o serviço técnico da Fabistone.
Características técnicas gerais conforme
a Norma EN 1339, DIN 51130 e CSTB 3243:
- Absorção de água < 5%
- Teste de compressão 25 Mpa
- Resistente ao desgaste < 3mm
- Resistente ao gelo e ao descongelamento
- Tingido na massa
- Elemento de solo anti-derrapante

A Fabistone tomou todas as providências para garantir
a este catálogo uma reprodução ﬁel das tonalidades
das suas produções. No entanto, apesar das
técnicas modernas de impressão deste documento,
poderão surgir ligeiras alterações nas tonalidades.
Aconselhamos, portanto, a examinar algumas amostras
antes de as comprar. Algumas placas podem sofrer,
devido a problemas de humidade ou de inﬁltração,
o fenómeno de eﬂorescência, isto é, a formação de
um ligeiro depósito cristalino branco à sua superfície.
Trata-se de um fenómeno natural, que é independente
à nossa vontade, e é uma característica de todos os
produtos de qualidade, compostos por adjuvantes de
cimento. No entanto, a eﬂorescência não altera de forma
alguma a qualidade intrínseca do produto, e tende a
desaparecer progressivamente depois da exposição às
intempéries. Sendo assim, a aparição da eﬂorescência
não pode ser objecto de garantia da nossa parte. Tal
como a pedra natural, os nossos produtos ﬁcam com
patina, isto é, oxidação das tintas pela acção do tempo,
atenuando assim a intensidade do colorido. Dispomos,
no entanto, de soluções para a protecção e manutenção
do aspecto original das nossas pedras.

Uma

Gama
Sem

Limites

Local de vida e convívio, um cantinho
da natureza particularmente privado,
o jardim concede os seus prazeres
no correr das estações. Descansar,
brincar, convidar, sonhar... os momentos
inesquecíveis saboreiam-se a sós ou
entre amigos, no ambiente e ornamento
que desejar criar. Indissociável do
vegetal, a pedra confere em todas as
ocasiões, um ar mineral à paisagem dos
jardins. É nesse espírito de tradição que
a Fabistone apresenta a sua colecção
de calçadas e pavimentos em pedra
reconstituída.
Essas pedras exibem ﬁelmente todos
os aspectos da autêntica pedra:
granulometria, tonalidade e forma, até
às suas mais subtis irregularidades.
As técnicas modernas de fabricação
garantem produtos de alta qualidade,
duráveis e não gretados, em blocos ou
módulos, de medidas estandardizadas,
prontos a colocar. Antiderrapantes, eles
vão revestir os bordos das piscinas com
toda a segurança.
A diversidade da gama e a facilidade de
uso dão asas à sua imaginação.
Para aproveitar, ao longo de todo o ano,
do jardim que vai criar.
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A ﬁlosoﬁa de base da Linea Bradstone é oferecer
a melhor alternativa possível à pedra natural como
material de construção e paisagismo.
Foi devido à originalidade e qualidade dos nossos
produtos que vários clientes optaram pelos produtos
Fabistone para realizar obras em Hotéis – Resorts –
Campos de Golfe – Moradias – Empreendimentos de
Haute Standing – Museus – Restaurantes, etc.
Temos a certeza que com os produtos Fabistone poderá
transformar completamente o seu espaço.
Se não acredita, visite um dos nossos distribuidores e
conﬁrme o quanto os produtos Fabistone podem ajudá-lo
na criação ou execução dos seus projectos.
Os produtos Fabistone são fabricados com os melhores
materiais e respeitam as mais elevadas normas de
qualidade.
Para ir de encontro às suas necessidades, estão
disponíveis vários acabamentos, capazes de se adequar
a pavimentos simples ou aos que exijam características
mais elegantes.
O pavimento Fabistone foi desenvolvido com base em
critérios de elevada qualidade, sendo um produto de fácil
aplicação e de grande resistência, capaz de fazer face
à pedra natural, na textura, cores, durabilidade, com a
vantagem de se revelar acessível a todos. Foi nesta base
que a empresa em colaboração com os mais experientes
proﬁssionais do sector, realizou estudos profundos
relativos à pedra, tomando cuidadosamente notas das
ligeiras variações regionais tanto na tonalidade como na
textura da superfície e na forma da pedra.
Estes conhecimentos obtidos a partir destes estudos,
permitiram à Fabistone desenvolver um produto incapaz
de se distinguir da pedra natural. Um facto reconhecido
por muitas pessoas cuja preocupação é a conservação do
meio ambiente.
O processo de produção, realiza-se com o mesmo cuidado,
de forma a garantir que a mistura de cores reﬂicta os tons
naturais da pedra original.
… Os nossos produtos e serviços ﬁzeram com que a
Fabistone se tornasse numa marca reconhecida pela sua
qualidade...

04 Fabistone

05 Fabistone

Pavim

mentos
Uma

Gama
Sem

Limites

Pavimentos
para as mais
diversas
aplicações
em interiores e
exteriores

Especialmente concebido para restituir o aspecto do
pavimento de antigamente, Manoir, nobre e robusto, permite
que a luminosidade brinque sobre as suas irregularidades
para melhor realçar a história dum passado reconstituído.

Ideal para as
mais diversas
aplicações,
tanto no
interior como
no exterior

Pavimento Manoir Módulo B,
cor Pirineus

Pavimento Manoir, Pavimento Teca
e Muro Mountainblock,
Hotel Mansão da Torre

08 Fabistone
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Particularmente adaptado
para os terraços e
passeios, Manoir
encontra também o seu
lugar no interior.
Dá um certo estilo antigo
à decoração e concorre
para criar um clima
específico.

A variedade das formas e das dimensões oferece a possibilidade
de criar qualquer tipo de composição e permite realizar áreas tão
grandes quanto desejar.
Ideal para as mais diversas situações, o seu acondicionamento
em «módulos» dispensa-o de calcular a quantidade de placas
necessárias.

Placa Manoir individual
60x45x3 cm
60x45x4 cm

Módulo A 2,72 m2
7 formatos por módulo
para assentamento em Opus Romano

Módulo B 1,80 m2
4 formatos por módulo
para assentamento em Opus Romano

2- 30x30x3
2- 45x30x3
1- 45x45x3
1- 60x30x3
1- 60x45x3
2- 60x60x3
2- 75x60x3

1- 30x30x3
2- 45x30x3
2- 60x30x3
4- 60x45x3

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero

Gironde

10 Fabistone

Mont Blanc
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Pavimento Manoir,
cor Gironde
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Único na forma como realça a beleza dos espaços exteriores, o pavimento Manoir conjuga-se na
perfeição com a Natureza e é ideal para a criação de locais harmoniosos. Os contornos irregulares,
aliados ao brilho e às irregularidades que o caracterizam, permitem realizações surpreendentes,
sobretudo na construção de terraços e passeios.

Renda-se ao charme…

13 Fabistone

no int erior
Deslumbrante e encantador, o pavimento
Manoir destaca-se também no interior das
habitações. Singular na forma como recria
o estilo antigo, assume-se como mais um
motivo decorativo e de contemplação.
Os ambientes interiores ganham, desta
forma, redobrada beleza e originalidade.
Adaptando-se perfeitamente aos espaços
íntimos, Manoir distingue-se pelo conforto,
nobreza e luminosidade que leva às
diferentes divisões da casa.

Deslumbrante

e Encantador

Pavimento Manoir em interior,
cor Pirineus
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Quando as linhas curvas se associam à rigorosa geometria
das superfícies direitas, o solo torna-se motivo de criação.
A composição desenha um espaço ou acompanha
simplesmente o contorno de um maciço.

O solo
torna-se
motivo de
criação

16 Fabistone

Conjunto Círculo
R195

Círculo R195
externo
75x60x50 Esp 3

Círculo R135
intermediário
50x45x34 Esp 3

Círculo R90
Interno
34x45x16 Esp 3

Centro R45
68x45 Esp 3

Junções R 195:
¼ de círculo (3 peças)

Cores
Disponíveis
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Pirineus

Albero

Junções R 135:
¼ de círculo (2 peças)

Gironde

Mont Blanc

270

Quadrado
Uma placa quadrada e ângulos com falsas juntas: eis a
combinação original para visitar de novo o charme das
alvenarias do século XIX.
Uma homenagem fora do tempo com uma forma perfeita do
quadrado.

270

Conjunto
Quadrado 7,29m2

Uma
homenagem
fora do
tempo com
uma forma
perfeita

Quadrado Q270 externo
ângulo: 45x45x30
placa: 60x30 Esp3

Quadrado Q210 intermédio
ângulo: 45x45x30
placa: 60x30 Esp3

Quadrado Q150 interno
ângulo: 45x45x30
placa: 60x30 Esp3

Ângulo Direito
45x45x30x3

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero

Quadrado Q90
ângulo: 45x45x30
placa: 30x30 Esp3

Gironde

Mont Blanc
18 Fabistone
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Traverti
Esta linha de pavimento em Opus Romano recria o charme
do lendário travertino.
Nobre e reﬁnado Traverti permite construir espaços de
grande autenticidade tanto no interior como no exterior.
Para uma aparência natural propomos diferentes tipos de
relevo em cada formato.

Recria o
charme do
lendário
travertino
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Pavimento Traverti,
Módulo de 4 formatos

Pavimento Traverti,
Módulo de 4 formatos
Qta. do Cigarro
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Traverti
A variedade das formas e das dimensões oferece a possibilidade
de criar qualquer tipo de composição e permite realizar áreas
tão grandes quanto desejar.
Particularmente adaptado para quem procura o ﬁno e o
reﬁnado do Travertino, Traverti encontra o seu lugar no interior
ou exterior.

Módulo 0,96
,96 m2

Com
om 4 Formatos por Módulo para
assentamento
ssentamento em Opus Romano
Placa Traverti individual
60x40x2,5

2- 60x40x2,5
2- 40x40x2,5
1- 40x20x2,5
2- 20x20x2,5

Dá um certo estilo Romano à decoração
e concorre para criar um clima específico

Pavimento Traverti,
Revestimento de solo e muros
Qta. do Cigarro
22 Fabistone

23 Fabistone

Teca

Pavimento Manoir e Teca,
Hotel Mansão da Torre

No seu jardim, terraço ou à volta da piscina imagine as
vantagens deste novo conceito da madeira.
Esse novo material “Especial Madeira” faz parte do conceito
Fabistone pela sua estética e sua facilidade de utilização.
Para os amantes do ambiente, o estilo madeira é o
complemento ideal da pedra reconstituída Fabistone.

Quando a
madeira se
relaciona com
a pedra, faz
parte da sua
natureza

Pinho

Castanho Escuro

Greenwood
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Pavimento Teca,
cor Mont Blanc
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Bastide
Calçada

Superfícies arredondadas, como se ficassem cobertas com patina
pelos séculos. Um conjunto de pequenas calçadas reunidas, que
formam uma só, facilitando o seu assentamento. Para obter uma
aparência ainda mais irregular, vários tipos de relevo são propostos
em cada palete.

Um estilo
rústico em
harmonia
com a
vegetação

Calçada Bastide,
Cor Gironde
Sítio dos Barris

Calçada Bastide
Dimensões: 45x30x5,5 cm

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero

Gironde
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Mont Blanc

Calçada Bastide,
Cor Albero

Calçada Bastide,
Cor Mont Blanc
Herdade da Zambujeira
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Calçada

Chelsea

O seu design inovador recupera o estilo das ruas de cidades
antigas. O efeito de pedra incrustada no pavimento confere uma
imagem de grande beleza.

Clássico e
moderno,
dois estilos
num mesmo
pavimento
Calçada Chelsea
Dimensões: 45x45x4 cm

Lateral Chelsea
Dimensões: 45x45x4 cm
Calçada Chelsea,
Chelsea Flower Show 2006
Canto Chelsea
Dimensões: 45x45x4 cm

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero

Gironde
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NOVIDADE
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Borda

aduras
Uma

Gama
Sem

Limites

A bordadura é o
acabamento perfeito
da sua piscina,
além de tornar a
sua utilização mais
segura, obtém
efeitos de enorme
beleza estética

Bordadura

Pedras com rebordo arredondado, tal é o segredo de um
acabamento perfeito. A ter em consideração quando revestir os
rebordos da piscina.
Vários modelos e acabamentos possíveis: consulte a Fabistone.

32 Fabistone

O rebordo é o segredo de um
acabamento perfeito da sua piscina

Bordadura e Pavimento Manoir,
Cor Gironde
Castro Marim Golf Resort
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Bordadura
Um pequeno desvio pela piscina, antes de se dedicar aos
prazeres do verão.
Passar horas, a nada fazer num ambiente idílico onde o
rebordo e as placas Manoir são a sua melhor companhia.

Direita

Canto R15

Ângulos

Curvas

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero

Gironde
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Mont Blanc

Bordadura e Pavimento Manoir,
Cor Gironde
(Douro)
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Mu

uros
Uma

Gama
Sem

Limites

Várias gamas ao
seu dispor, para
diferentes tipos de
colocação com
sucesso

Traverti
Muro

O muro Traverti surge como completo do pavimento com
o mesmo nome, de forma a dar uma continuação perfeita a
ambientes de enorme beleza e autenticidade, recriando o
charme do lendário travertino.

Bloco Inteiro
c/ abertura de 35 mm
40x20x15cm

Coroamento de parede
50x23x5cm

Bloco de pilar
30x30x15cm

Coroamento de pilar
35x35x5cm

Cores
Disponíveis

Traverti
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NOVIDADE
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Muro
O muro Manoir vem completar uma gama com sucesso. Bem
equilibrados, estes blocos permitem uma aplicação fácil de
grande qualidade estética.

Textura
com relevo
antigo de
incomparável
beleza

Muro
Dimensões: 58,5x14x10 cm

Tapa Buracos
Dimensões: 22,5x14x10 cm

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero

Gironde
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Muro e Pavimento Manoir,
cor Gironde
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Mountainblock
Muro

Ideal para quem deseja valorizar o jardim e conceber diferentes cenários que se misturem naturalmente com a
paisagem, o Mountainblock permite-lhe dispor de uma grande variedade de aplicações.

Fonte Mountainblock e Muro Hadrien
Cor Gironde
Sítio dos Barris
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Blocos para muros de sustentação
de fácil aplicação

Muro Mountainblock e Pavimento Manoir
Cor Gironde
Hotel Mansão da Torre
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Mountain
Mountainblock
Muro

Os diferentes perﬁs e formas disponíveis interligam-se e
reﬂectem a autenticidade da pedra natural, possibilitando que
dê asas à imaginação e projecte muros em pedra capazes de
fazer sobressair a beleza do seu espaço ajardinado.

Bloco Direito
Dimensões: 29,5x22,5x10 cm

Bloco de canto
Dimensões: 29,5x22,5x10 cm

Bloco de corte
Dimensões: 29,5x22,5x10 cm

Coroamento
Dimensões: 30/22x25x4 cm

Cores
Disponíveis

Pirineus

Muro Mountainblock
Cor Gironde
Qta. do Fez

Albero

Gironde
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Xistone
Muro

As construções em pedra de xisto colocadas a seco atravessaram
séculos em várias regiões.
Propostas em forma de Z, as pedras montam-se fácil e rapidamente.

Permite
revestir
muros,
construir
pilares,
floreiras ou
espelhos de
degraus
Muro Xistone
Cor Albero
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Muro Xistone
Cor Gironde
Monte Santo Resort

Muro Xistone
Cor Gironde
Vila S. Pedro
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Xistone
Muro

É um estilo autêntico, sobre-elevando um muro de jardim, permite
reproduzir uma ﬂoreira, espelhos de degraus e muito mais.

Floreira Tripla Xistone

Muro Xistone
Dimensões:
Bloco: 58,5x14x10 cm
Bloco Intercalar 11x10x7 cm

Tapa Buracos Xistone
Dimensões: 11x10x7 cm

Coroamento Xistone
Dimensões: 47,5x12,5x4 cm

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero
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Gironde

Muro Xistone
Cor Gironde
Taberna Inglesa
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Hadrien
Muro

Esta gama que retomou o nome do imperador romano reproduz o aspecto
dos edifícios antigos em pedra calcária talhada à mão. A escolha das
dimensões propostas presta-se à ediﬁcação dos muros, das ﬂoreiras e
dos pilares.

Reproduz o
aspecto dos
edifícios antigos
em pedra calcária
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Muro Hadrien
Cor Gironde
Vila de S. Pedro
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Hadrien
Muro

A beleza da pedra talhada à mão. Com acabamento nas quatro
faces é possível construir muros, pilares, ﬂoreiras e barbecues de
grande qualidade estética. De fácil construção, os blocos do muro
Hadrien são propostos em várias dimensões e texturas.

30x15x7,5 cm
30x15x7,5 cm

22,5x15x7,5 cm
37,5x15x7,5 cm

15x15x7,5 cm
45x15x7,5 cm

Três combinações compõem uma barra de 60 cm

Coroamento Hadrien para muros
Dimensões: 45x21,5x5 cm

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero
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Gironde

Muro Hadrien e Pavimento Manoir,
Cor Albero
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Acess

sórios
Uma

Gama
Sem

Limites

Acessórios
e elementos
para delimitação
e criação de
percursos, para
os seus espaços
favoritos

Japonês
Passo

Para passar do terraço para a piscina contornando o elemento
água...um acessório lúdico e encantador fará parte do seu jardim,
em complemento de outros pavimentos.

Um
acessório
encantador
indispensável
no seu jardim

Dimensões: 56x42x4 cm

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero

Gironde
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Passo Japonês
Cor Gironde
Herdade da Zambujeira
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Teca

Travessa

Deixe correr a sua imaginação! Rasa, horizontal ou vertical,
a travessa oferece uma grande variedade de possibilidades...
Atreva-se a combinar os estilos de assentamento.
A sua montagem é extremamente simples.

A travessa
pode ser
utilizada em
várias
situações

Travessa Teca
Dimensões: 90x25x5 cm
Cor: Teca (castanho escuro)

Travessa Teca
Dimensões:60x25x4 cm
Cor: Teca (castanho escuro)
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Teca
Viga

Para as suas ﬂoreiras, em lancil ou espelhos de degraus, a viga
permite-lhe estruturar os seus espaços.
É o complemento ideal dos seus jardins.

O aspecto
da madeira
prolonga-se
para o infinito
em todo
o jardim

Viga Teca
Dimensões: 90x17x15 cm
Cor: Teca (castanho escuro)
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61 Fabistone

Degrau
Os mesmos relevos e as mesmas tonalidades que o
rebordo Manoir.
Os degraus ideais para harmonizar as escadas com o seu
adorno. Não hesite em criar diferenças de níveis que irão
estruturar os seus espaços.

Os
degraus
ideais para
harmonizar
as escadas

Degrau Manoir
Dimensões: 45x35x10 cm

Cores
Disponíveis

Pirineus

Albero

Gironde
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Manoir
Lancil

A mesma textura e o mesmo tom do pavimento Manoir, para
uma perfeita delimitação dos passeios, da relva ou canteiros de
jardim.

Lancil Manoir
Dimensões: 45x20x5,5 cm
Cores: Pirineus, Albero e Gironde

Rústico
Lancil

Todo o estilo das pedras secas naturais para este lancil que
delimitará agradavelmente o jardim ou uma grande alameda. As
grandes dimensões dos blocos são prova de estabilidade e de
facilidade de assentamento.

Lancil Rústico
Dimensões: 50x7,5x10 cm
Cores: Pirineus, Albero e Gironde
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Teca
Passo

Um ligeiro toque oriental, na deﬁnição dos seus percursos.

Passo Teca
Dimensões: 50x50x4
Cor: Teca (Castanho Escuro)

NOVIDADE

Manoir
Caleira

Um soberbo acabamento rústico e elegante, permite o escoamento
das águas de uma forma eﬁcaz.
Caleira Manoir
Dimensões: 60x30x4
Cores: Pirineus, Albero e Gironde

Canto Caleira Manoir
Dimensões: 30x30x4

Caleira Manoir
Dimensões: 45x30x4

Ralo de Escoamento Manoir
Dimensões: 30x30x4
65 Fabistone

Bricstone

Acessório ideal para a delimitação de pequenos percursos, passeios
e círculos, Bricstone é um complemento decorativo do pavimento,
podendo ser também utilizado no coroamento de muros.
Adicionando contorno ao pavimento, este acessório confere maior
beleza às extremidades e destaca-se pela sua aparência rústica.
As diferentes formas de aplicação do Bricstone são um desaﬁo à
criatividade e ao bom gosto de cada um. Escolha a que melhor se
adapta ao seu espaço…

A sua
aplicação
é um desafio
à criatividade

Bricstone - Direito
Dimensões: 45x22,5x4 cm

Bricstone - Curvo
Dimensões: 63/54x22,5x4 cm

Bricstone - Ângulo
Dimensões: 26,5x26,5x4 cm
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Xistone
Pilar

Aqui, os blocos são propostos em dimensões adaptadas aos
pilares. As pedras em forma de Z facilitam a montagem ao nível
dos ângulos.

Xistone
Dimensões:
Bloco: 58,5x14x10 cm
60 unidades formam
um pilar de 2,10 m de altura

Coroamento para pilares
Dimensões: 60x60x4 cm

Cores
Disponíveis

Albero

Gironde
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Hadrien
Barbecue

Barbecue Triplo

Barbecue Duplo

Barbecue Simples

Esquema de Montagem de um Barbecue Simples

Cores
Disponíveis

Elemento indispensável numa área exterior que se adapta
harmoniosamente com o jardim, piscina e toda a estética
envolvente.

Albero

Gironde
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Essencial para desfrutar dos melhores
momentos no exterior da sua casa

Barbecue Simples
e Pavimento Manoir

71 Fabistone

acabamentos
ASSENTAMENTO, MANUTENÇÃO
E LIMPEZA DOS PAVIMENTOS,
CALÇADAS E MUROS
PROTECÇÃO
PI 313 - protecção invisível
5 Litros
Ideal para pavimentos em pedra reconstituída à volta das piscinas
Dupla acção:
• Uma protecção dupla limita a penetração das manchas de água, de óleo e
de gordura e a mineralização assegura um endurecimento em profundidade,
o que limita a penetração das sujidades e aumenta a resistência à abrasão.

Para o servir na globalidade
era necessária uma gama de
produtos de colocação, limpeza e
manutenção dos produtos fabricados pela Fabistone
com a qualidade dos nossos pavimentos e muros. A
Fabistone tem o prazer de anunciar que está pronta
e completa, adaptando-se perfeitamente a todas as
necessidades dos nossos clientes.

AM 103 - protecção
Aspecto molhado - 3,78 Litros
Resina transparente microporosa que protege contra o óleo e a sujidade
as superfícies calçadas e pavimentadas, dando-lhes ao mesmo tempo um
aspecto molhado, que realça a cor original.

COM EXPERIÊNCIA

ACN 303 - protecção
Aspecto acetinado natural - 3,78 Litros
Emulsão transparente microporosa especialmente concebida para a
protecção de superfícies das calçadas e pavimentos de tons claros. A sua
particularidade é a de proteger, preservando ao mesmo tempo o aspecto
natural do pavimento. Trava a penetração do óleo e da sua sujidade e previne
contra o aparecimento de musgos.

RECONHECIDA

NA LIMPEZA

E PROTECÇÃO

JUNTAS E COLAS

DE CALÇADAS E PAVIMENTOS

Junta Opus - Cimento junta
Branco – Bege – Rose - 25 Kg
Permite a realização de juntas de pavimentos de todas as espessuras e
todos os formatos, tanto no interior como no exterior (largura das juntas de 1
a 10 cm). Acabamento liso ou rústico.

JP 838 - Junta Polímera
Branco – Bege - 25 kg
Produto de alta tecnologia (mistura de areia calibrada e de ligamento),
Está especialmente formulada para o enchimento das juntas estreitas ou
largas das calçadas e pavimentos assentes sobre areia. Contrariamente à
areia comum, permanece perfeitamente estável e, bem colocada, é ideal
para estabilizar todas as obras horizontais ou com declinação. Resiste
eﬁcazmente a todas as erosões e às invasões de insectos ou ervas daninhas.
Aplica-se a seco e endurece depois de ser regada com água.

Col-Flex
Cimento cola
Branco
25 Kg
Cimento cola espesso, classe 2, à base de ligantes mistos incorporados para
a ﬁxação de pavimentos e muros de todo o tipo de formatos em interiores/
exteriores – locais de forte tráﬁco U4 P4 – locais industriais – locais colectivos
– piscinas e tanques privados ou colectivos.
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LIMPEZA

De pavimentos, calçadas e muros de betão
LE 534 - Limpa eﬂorescências
4L
Especialmente concebido para dissolver as eﬂorescências (sal esbranquiçado), eliminar as manchas de cimento das juntas
e a sujidade incrustada. Substitui o ácido muriático, agindo em profundidade sem deteriorar, nem descolorir a superfície.
Reaviva a cor origional e assegura uma limpeza uniforme. Ideal antes das protecções AM e ACN. O pulverizador, vendido
separadamente, facilita e acelera a aplicação.

SH - 504 -Shampoing
4L
Limpa em profundidade a maioria dos materiais nos espaços exteriores, sejam em betão ou em pedra natural, tirando
a sujidade incrustada nas superfícies. Também reaviva a sua cor original. Respeitando a natureza, a sua composição
não é agressiva para os materiais, o que o torna o produto ideal para a limpeza regular das superfícies calcetadas e
pavimentadas.

TFE - 521 - Tira-Ferrugem
1L
Elimina a ferrugem nos mosaicos e pavimentos de betão. Dissolve com eﬁcácia as manchas causadas pelos pontos de
gotejamento de água ferrugenta, os estriados de aço, os grânulos de adubo1, etc. Não contém ácido clorídrico e não
deteriora o material.

D 541 - Decapante
1L
Verdadeiramente eﬁcaz na limpeza de pintura, traços de pneus, pastilha elástica e resíduos de asfalto.

ALI - 504 - Ácido de Limpeza para betão e alvernaria
4L
Substitui o ácido muriático puro na limpeza e preparação de superfícies antes da aplicação de uma pintura ou de um
outro revestimento. Torna a superfície porosa e extrai a sujidade incrustada, o que melhora a penetração e a aderência
do revestimento.
É também ideal para retirar as manchas de argamassa sobre alvernaria. Liberta um odor mínimo e não deixa resíduos
ao lavar, o que o torna mais eﬁcaz e de utilização mais agradável.

TR 512 - Tira gorduras
1L
Sobre pavimentos, bordaduras, calçadas, superfícies protegidas ou não, é o produto mais eﬁcaz para dissolver, retirar e
capsular a gordura. Assegura uma limpeza completa que não deixa nenhuma película de gordura na lavagem.

PLU - Pulverizador
Adapta-se ao conteúdo do Limpa Eﬂorescências.
Conectado a uma mangueira para pulverizador, facilita a aplicação e procura automaticamente uma mistura ideal de água
com o produto.
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Construção de Muros
Xistone, Hadrien e Manoir
Mesmo que não seja um pedreiro experiente, vai ﬁcar espantado com os resultados.
Os elementos Bradstone são concebidos de maneira que se possam agrupar como
um verdadeiro jogo de construção. Os relevos deles de aspecto desigual escondem
facilmente as pequenas imperfeições. É evidentemente aconselhado de trabalhar com
o máximo de rigor e precisão. Tome cuidado de bem desenhar o plano da sua obra: um
projecto bem estudado é um projecto meio sucedido.
BASE
Para evitar os cortes, preste atenção a todas as dimensões (produtos e áreas a ordenar).
Para que as suas linhas sejam direitas e as suas ﬁadas perfeitamente horizontais deve
equipar-se dum ﬁo e dum nível. Com um martelo, uma colher (de pedreiro), um cinzel
(facultativo), um balde e uma gamela para a argamassa, está pronto a começar.
-Para os muros de 1m de altura, escavar uma vala de 15 cm de profundidade sobre 25
ou 30 cm de largura segundo a espessura do bloco escolhido. Encha duma camada
de betão de 10 cm rigorosamente nivelada. Deixe secar o betão durante 2/3 dias. Não
começar este trabalho em caso de gelo.
-Para construções de mais de 1 m de altura (muros, pilares...), as dimensões devem ser
aumentadas. Prever uma base duma profundidade de 25 cm e mais se a altura do muro
ou a natureza do terreno o exigir. A largura da base deverá ser superior no mínimo de 5
cm à largura do muro. Caso tenha alguma dúvida em relação às dimensões, é preferível
consultar um proﬁssional.
- Para construções com altura superior a 1,40 m, será necessário prever em intervalos
regulares um pilar de sustento todos os 2,50 m a 3 m conforme as condições de
exposição ao vento e a natureza do terreno.
-Para estruturas baixas e ligeiras (ﬂoreiras, banquetas ...), as bases não são propriamente
necessárias: a construção pode ser feita directamente sobre o pavimentado, mais
centrada do que directamente no bordo.
Montagem Xistone
A sua forma em Z assegura um assentamento fácil e rápido para encaixar. Basta colocar
os blocos uns em cima dos outros sem deixar espaço e uni-los aplicando uma camada
ﬁna de cimento-cola na face horizontal dos blocos com a ajuda de uma espátula
dentada.
No caso de um murete em contacto com a terra (ﬂoreira...), pode encher as juntas
verticais com cimento-cola estendido com uma pequena pá, aﬁm de tornar as juntas
estanques e evitar a inﬁltração da terra. Antes de posicionar por completo os blocos em
Z, disponha com a espátula dentada cola no centro dos elementos. Isso fará com que
a cola não transborde sobre as faces aquando da pressão dos blocos. O coroamento
será ﬁxado com a ajuda de uma ﬁna camada de cimento-cola aplicada na última ﬁada
dos blocos.
Montagem Hadrien
Restituindo a aparência das pedras secas de calcário de antigamente, Hadrien está
disponível em 3 combinações de blocos de um comprimento total de 60 cm. Graças
aos seus relevos aperfeiçoados nas 4 faces, ele permite uma utilização em muros de
divisões sem isolamento.
- Para um muro baixo, o assentamento efectua-se simplesmente alinhando os blocos
uns atrás dos outros (indiferentemente do comprimento de cada um) sem deixar espaço
e tomando cuidado em cruzar as juntas.
- Se o muro tem mais de 7 ﬁadas, aplique uma ﬁna camada de cimento-cola na parte
horizontal dos blocos com uma espátula dentada. Vai assim garantir a sua solidez.
Nos dois casos, o acabamento do muro será ﬁnalizado por uma ﬁna camada de cimentocola aplicada na última ﬁada dos blocos.
Montagem dos muros Xistone, Hadrien e Manoir com cimento-cola
Essas pedras são concebidas para o agrupamento e a montagem com cimento-cola
necessitando duma fraca espessura de junta e reproduzindo assim as juntas ﬁnas das
montagens em pedras secas, conservando a estabilidade e a ﬁrmeza das construções
em argamassa.
Preparação: Para o preparar rapidamente, basta acrescentar água seguindo as
instruções do fabricante até obter uma mistura lisa, espessa mas que se estenda
facilmente.
Modo de utilização: amassa-se facilmente num balde e aplica-se com uma espátula
de ladrilhador dentada. Para iniciar, comece com uma camada de cimento-cola mais
espessa do que nas ﬁadas seguintes se necessário para assim garantir um nível preciso
da primeira ﬁada de blocos. Para as ﬁadas seguintes, aplique o cimento-cola com uma
espátula dentada de 3 a 4 mm, e criando riscos.
A superposição dos blocos vai compactar essa junta reduzindo-a a 2 mm, garantindo
assim uma junta muito ﬁna, permitindo restabelecer o nível em cada ﬁada. Mantenha o
cimento-cola a 20 mm no mínimo do bordo anterior do bloco aﬁm de evitar as manchas
na face visível. Se o produto entra em contacto com uma face, limpe imediatamente com
uma esponja húmida. Limpe também todos os seus utensílios com água imediatamente
depois do uso.
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Construir um muro
com blocos Mountainblock
Ideal para
sustentação

realizar

muros

de

Antes de iniciar a colocação dos
blocos deve preparar o chão
correctamente. Comece por remover
a camada superior do solo e cave
uma vala de 40cm de largura por
10cm de profundidade.

Coloque uma camada de areia de
7,5 cm, que funcionará como uma
sub-base. Compacte esta camada
até obter uma superfície ﬁrme e lisa.
Coloque a primeira camada de
blocos em posição e alinhe-os com a
beira frontal da vala. Veriﬁque se os
blocos adjacentes estão nivelados e
alinhados correctamente.

Encha de areia a parte de trás dos
blocos e coloque um tubo perfurado,
para melhorar a drenagem.

Tendo construído uma base ﬁrme,
já pode dar altura ao muro com
camadas extra a desnivelar as
ligações. Assegure-se de que coloca
cada bloco no meio da ligação dos
dois blocos inferiores (i.e., que
estão por baixo) e de que o encaixe
de sustentação assenta sempre,
ﬁrmemente, atrás do bloco mais
baixo. Antes de começar uma nova
camada, veja se a camada anterior
está nivelada e completamente cheia
na parte de trás.

Após ter colocada a quantidade
necessária de camadas, puxe para
a frente o tecido, para cobrir a areia.
Por último aplique o coroamento
com um adesivo especial à prova
de água de modo a dar ao seu muro
um acabamento proﬁssional. Em
alternativa, pode deixar-se exposta
a última camada de blocos e podem
utilizar-se plantas ou ervas para
cobrir o cimo do muro, dando-lhe
uma aparência rústica.

Montagem de Degraus e Pilares
Em harmonia com os produtos
utilizados no seu jardim, tem a
possibilidade de construir degraus
perfeitamente
adaptados
ao
ambiente existente e às suas
exigências.
- Montagem Xistone / Hadrien
Qualquer que seja o bloco Xistone,
ou Hadrien utilizado, opte por
degraus de 20 cm (altura do bloco
+ pavimento + juntas). Para obter
o número de degraus necessários,
divide a altura das escadas por
20 cm. Vai conhecer assim o
comprimento ao solo das suas
escadas.
1-Prepare o declive do solo segundo
as dimensões calculadas.
2-Coloque a primeira contramarcha
sobre uma base em betão.
3-Encha a parte de trás do degrau
com betão. Coloque o pavimento
sobre argamassa.
4-Continue assim até à altura ﬁnal
da sua escada.
Tome cuidado em que os degraus
tenham uma ligeira inclinação para
o escoamento da água da chuva. O
ressalto da calçada do degrau deve
ser aproximadamente de 2 cm.
- Montagem elemento degrau
Manoir
Este elemento forma por si só o
degrau e o espelho
do degrau.
Pode ser utilizado em todos os
sentidos o que permite uma grande
variedade de composições conforme
a imaginação e a necessidade de
cada um.
O seu bordo regular permite a
disposição de 2 elementos lado a
lado com uma argamassa para criar
degraus largos ou então um sobre o
outro para umas escadas em altura.
A montagem é similar à da Xistone.
Montagem pilar monobloco
Os
elementos
encaixam-se
simplesmente uns nos outros.
Preste atenção em bem cruzar as
juntas. Para conservar a aparência
da pedra natural, é indispensável
ﬁnalizar o acabamento das juntas
com argamassa, as verdadeiras
como as falsas.
Pilar pequeno : 30 x 30 x 15 cm
Coroamento : 40 x 40 x 6 cm
Pilar grande : 40 x 40 x 15 cm
Coroamento : 45 x 45 x 6 cm
Coroamentos
Para terminar o muro, sirva-se dos
coroamentos adaptados à largura
do muro e dos pilares. A ﬁnição,
pela retoma da totalidade das juntas
(as verdadeiras como as falsas),
dá ao muro um aspecto ainda mais
próximo da pedra natural.
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Conselhos Fabistone
GENERALIDADES
Os conselhos aqui evocados são meramente indicativos e cabe ao proﬁssional que vai
proceder à aplicação dos produtos veriﬁcar no terreno qual a melhor solução técnica.
Níveis
Junto dum relvado, o pavimento deve aﬂorar o nível do terreno aﬁm de não estorvar a
máquina de cortar a relva. No entanto, perto de uma casa, o pavimento deve ser colocado
com uma ligeira inclinação, de aproximadamente 2cm por metro para o exterior aﬁm de
facilitar o escoamento das águas da chuva.
Drenagem
A água, sendo o principal inimigo de qualquer área pavimentada, necessita de ser tida em
consideração desde o início das obras. Uma boa drenagem deve ser realizada prevendo
inclinações (declives) transversais ou longitudinais a serem realizadas aquando do
nivelamento ou do assentamento. Uma camada de materiais próprios para drenagem pode
às vezes ser necessária.
Preparação do terreno
Desenhe previamente o seu projecto e transﬁra as suas dimensões para o terreno, delimitando
a ou as superfícies com a ajuda de estacas. Deﬁnir igualmente os níveis do seu pavimento
acabado.
Preparação do suporte
Retire a terra vegetal em cerca de 15cm e efectue depois um acréscimo de brita ou
tou-venant, que vai compactar com a ajuda de um pequeno cilindro ou de uma placa
vibradora. Eventualmente pode colocar uma manta geotextil que evitará o crescimento das
ervas daninhas assegurando, ao mesmo tempo, uma melhor drenagem.
Colocação do pavimento.
Generalidades:
Para todo o tipo de pavimento deve prever uma largura de junta de 1cm no mínimo. No
momento do assentamento, não molhar as placas, a ﬁm de evitar as saídas de cal ou
óxidos.
Qualquer que seja a natureza da base de assentamento, este último deve ter uma acção de
escoamento aﬁm de evitar a acumulação da água sob a face das placas.
Colocação sobre argamassa estabilizada:
Pavimento de espessura superior ou igual a 2,5cm. Esta argamassa é composta por uma
mistura de areia de rio ligeiramente humedecida e de um volume de cimento por 15 a 20
volumes de areia (100 kg/m³). Espalhar uma camada de 5 cm a 10 cm de argamassa,
ou mais se o terreno onde vai pavimentar necessitar. Nivelar com a ajuda de uma régua
colocada sobre calços de nível. Colocar em seguida as lajes veriﬁcando o nível de cada uma
delas, ajustar eventualmente com a ajuda de um maço de borracha.
Colocação por ligação em argamassa:
Bordaduras ou pavimento
Para pavimento de uma espessura inferior ou igual a 3cm, ou em zonas de passagem de
viaturas ligeiras, devemos realizar uma camada de betão de 10 a 15cm de espessura com
malha de ferro. Esta técnica tem duas vantagens: oferece uma maior resistência à zona
pavimentada e permite a possibilidade de colocar um pavimento numa base com espessura
reduzida. As ligações em argamassa são efectuadas com cimento cola apropriado.
As juntas
Deixe uma junta de um 1cm entre as placas do pavimento ou da bordadura e preencha com
argamassa apropriada (cimento junta ﬂexível Fabistone) ou, se pretender, pode utilizar uma
junta polímera à base de areia e ligantes que tem a particularidade de ser aplicada com uma
vassoura, solidiﬁcando em contacto com a água. O nível da junta se for ligeiramente inferior
ao das placas fará sobressair o aspecto irregular dos bordos. A limpeza deve ser minuciosa
para não deixar manchas no pavimento e aconselhamos a mudança de várias águas. Esse
trabalho só pode ser feito com tempo seco.
Cortes
Para os cortes, aconselhamos a utilização de uma máquina de corte eléctrica (rebarbadora),
se possível equipada com disco de diamante apropriado.
Armazenamento
Como as placas têm um relevo rugoso, só devem ser armazenadas ao alto na vertical face
a face, em local abrigado.
EFLORESCÊNCIAS E RECLAMAÇÕES:
Este fenómeno pode aparecer em alguns pavimentos. Apresenta-se sob a forma de manchas
brancas ou escuras e resulta de uma reacção química sobre a qual não temos controle. É
um problema que deriva da composição da argamassa ou do cimento do assentamento.
Este fenómeno provocado após o fabrico não altera em nada a qualidade dos produtos,
pressupondo-se ser do conhecimento e aceite pelo cliente, no momento da compra. Não pode
ser, em qualquer caso, causa de contestação e não poderá dar lugar a qualquer indemnização,
nem substituição da mercadoria. O nosso cliente compromete-se a transmitir esta informação
a cada um dos seus próprios clientes. A responsabilidade da empresa Fabistone não pode
ser implicada no caso do aparecimento do fenómeno das eﬂorescências.
As reclamações de aspectos ou de outro tipo serão feitas antes da colocação. A nossa
responsabilidade limita-se unicamente à substituição dos produtos defeituosos e à exclusão
de qualquer outra.
Estritamente proibido: a utilização de produtos de tipo ácido ou derivados, sais de
descongelamento ou outros produtos que deteriorem o cimento e causem danos irreparáveis
ao pavimento. Não utilizar produtos de limpeza sem consultar a nossa empresa.
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as.

Fabistone

Catálogo F

Implantada numa área de 15 mil m2, com 3 mil de área coberta, a Fabistone possui
uma unidade fabril moderna com uma linha de fabricação automatizada.

www.fabistone.com
info@fabistone.com

Parque Industrial de Sobreposta
Rua da Piscina nº 70
4715-553 Sobreposta
Braga-Portugal
Tel. +351 253 603 600
Fax +351 253 603 609

