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Características do Cobogó: 

INFORMAÇÕES 
IMPORTANTES

As peças da  são confeccionadas a partir de matéria  Divina Terra
prima orgânica e pura. A modelagem e a queima são feitas 
artesanalmente.

Por ser produzido de maneira artesanal, pode apresentar 
variações nas dimensões.

O processo de queima artesanal faz com que ocorram variações 
de tonalidade.

As peças podem apresentar pequenas irregularidades que 
imprimem ao produto características genuínas da argila.

A tonalidade pode ser alterada caso o produto receba umidade,
voltando a cor original quando estiver totalmente seco.

Nosso produto oferece alta durabilidade, desde que seu 
assentamento seja feito de maneira adequada.

O  em ambientes internos e Cobogó Mão pode ser instalado
externos. Pode ser usado para proporcionar privacidade ainda 
que possibilite passagem de luz e ventilação ao ambiente, seja 
residencial ou comercial. Este produto foi desenvolvido para 
uso exclusivo em paredes internas e externas de até 3 metros de 
altura. Acima disso, consultar um engenheiro para elaboração 
de um projeto com reforço.

Situações diferentes deverão ser avaliadas com mais critério 
por um pro�ssional habilitado de projeto e de execução. 



Paginações e detalhes: 

Cobogó: 

Este, deverá veri�car a necessidade de colocação de 
travamento no painel.

O cobogó não deve ser cortado, desta forma é fundamental 
prever a paginação com peças inteiras. Considere cada peça 
com as seguintes dimensões:

20 cm  

8 cm  

É  importante conhecer os detalhes pretendidos e acompanhar 
se as marcações do instalador batem com o projeto de 
paginação, se for o caso faça um desenho. Uma vez iniciada a 
aplicação, o reinício do processo é complicado e custoso.

Sugerimos que, primeiramente seja montado um painel, para 
que seja possível visualizar o conjunto, veri�car o lado de 
melhor encaixe e combinar as nuances de cores. Havendo 
alguma di�culdade de “encaixe”, mude a peça de posição ou 
reserve-a para os ajustes �nais da obra.

Usando a criatividade, pode ser utilizado como diferencial de 
um projeto, imprimindo identidade e estilo ao espaço.



Armazene as caixas em local coberto, isento de umidade e 
sobre estrado de madeira, a�m de não absorver possível 
umidade proveniente do piso.

Antes de iniciar o assentamento, analise o projeto de 
paginação, observe o local de início do assentamento. Veri�que 
se no projeto todas as peças aparecem inteiras. Con�ra as 
medidas in loco e veri�que se estão de acordo com o projeto, 
caso não estejam, faça a correção.

Armazenamento 
do produto

Assentamento 
 

Este produto deve ser aplicado em área com superfície 
perfeitamente limpa, curada, nivelada e impermeabilizada. 
Antes da aplicação, conferir se o produto está limpo e seco. Para 
limpeza, utilizar escova de cerdas macias e pano úmido.

Con�ra o nivelamento do piso e da parede vizinha (de apoio). 
Irregularidades deverão ser corrigidas antes do assentamento.

Rejuntamento

Escolha a argamassa e rejunte mais adequados para o 
assentamento do produto! Há argamassas e rejuntes 
especí�cos para cada tipo de ambiente.



Para impermeabilização: 

Atenção!  
As peças são naturais e absorvem a sujeira proveniente do 
cimento, argamassa e do rejunte! Caso a peça suje, limpe 
imediatamente, sem deixar resquício, utilizando uma esponja e 
água limpa.

Recomendamos a aplicação de impermeabilizante a base de 
silicone, que possuem resistência a abrasão, que não deem 
brilho e que não formem película sobre o revestimento. Não 
utilizar resina acrílica.

Para qualquer produto utilizado na impermeabilização, 
deverão ser seguidas, rigorosamente, as instruções de cada 
fabricante. Reaplicar a cada ano ou conforme indicação do 
fabricante.

Antes da impermeabilização, veri�que se as peças estão limpas, 
livres de poeira e gordura. Para realizar a limpeza, utilizar escova 
com cerdas macias ou pano umedecido.
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