


Os ladrilhos hidráulicos estão presentes em 
todo território brasileiro, de Belém a Porto 
Alegre. Apesar da sua origem ibérica, o 
processo de fabricação atual só se tornou 
possível com a invenção do cimento Portland 
no final do séc XIX. A LADRILAR funciona 
próxima à margem do Rio Tietê, no bairro da 
Luz desde 1922 e está presente em muitas 
obras do Mauricio Arruda, desde a fundação de 
seu escritório em 2006, sendo um dos seus 
materiais preferidos de revestimento. A coleção 
Geraldo é composta de 3 diferentes desenhos 
baseados na estética concretista brasileira, 
movimento no qual a influência de Geraldo de 
Barros (1923-1998) é considerada essencial.
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CARACTERÍSTICAS 

- Cada ladrilho é resultado de um trabalho artesanal e por esse 
motivo, os ladrilhos apresentam pequenas diferenças de 
tamanho e espessura. Também é comum observar variação nas 
cores.

INSTALAÇÃO 

- Os ladrilhos hidráulicos podem ser assentados com argamassa 
branca e desempenadeira dentada. 

- O ladrilho hidráulico sempre é assentado com junta seca, salvo 
algumas condições pode-se dar um espaçamento mínimo de 1 
mm. 

- Quando o instalador aplicar a argamassa certifique-se que nas 
pontas dos ladrilhos também foi passada argamassa para evitar 
que as mesmas trinquem depois da peça assentada.

- Nunca bata nas peças com martelo de borracha, além de 
marcar as peças (principalmente as cores claras) pode fissurá-las 
ou trincá-las. O correto é amarrar um pano branco e limpo na 
ponta do martelo para amortecer o impacto e evitar o contato da 
borracha com as peças.

- Caso durante aplicação respingue argamassa sobre os ladrilhos, 
aconselhamos passar na mesma hora uma esponja limpa 
umedecida com água para evitar que a massa seque e penetre 
no piso.

- Resíduos de cimento ou manchas de obra podem ser removidas 
com o uso de uma lixa d’água nº 220. Com bastante água, lixar 
suavemente, com movimentos circulares. 

RESINA 

- As peças só podem ser resinadas após estarem completamente 
secas. Isso leva de 4 a 7 dias dependendo do clima. 

- São necessárias duas demãos de resina. A segunda demão deve 
ser aplicada com o intervalo de um dia após a aplicação do 
rejunte. A resina deve ser aplicada com rolo de pelo de carneiro. 

- O ideal é esperar de 24 a 48 horas para transitar no ambiente 
após a segunda demão de resina. 

- Se precisar cobrir as peças com plástico ou lona, espere 72 
horas.

REJUNTE 

- O rejunte só poderá ser aplicado após a primeira demão de 
resina estar completamente seca.

- Misture o rejunte com água e aplique apenas na fresta entre os 
ladrilhos. Limpe imediatamente o excesso com esponja e água 
para evitar manchas.

LIMPEZA 

- A limpeza dos ladrilhos hidráulicos resulta de uma ação 
mecânica de fricção ou abrasão e não de um efeito químico. 
Nunca limpar com detergentes agressivos ou ácidos. 

- Lave os ladrilhos com água limpa e detergente ou sabão neutro 
usando uma vassoura de piaçava. Caso a sujeira não saia, use 
uma bucha industrial (Scotch Brite) com sapólio em pó 
esfregando diretamente no local. 

- Nunca limpar com detergentes agressivos ou ácidos. 

- A manutenção pode ser feita com aplicação de cera líquida 
incolor a cada 03 meses. 
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