
MANUAL TÉCNICO STRATO
 

PRODUTO

Strato Microsseixos é formado por uma composição de granulados de pedras naturais inteiras e de resinas colantes.
Quando aplicado não possui junta de dilatação ficando sem emendas em sua superfície. É um produto antiderra-
pante de textura suave e agradável ao toque.
Strato é disponível em quatro cores: branco, bege, cinza e preto. Os microsseixos têm variações de tonalidades que 
dão um aspecto natural e valorizam o acabamento final. 

TRANSPORTE E MANUSEIO   

A embalagem contém componentes químicos e não deverá ficar exposta ao calor intenso.

ARMAZENAMENTO

O empilhamento deve ser igual ou inferior ao recebido. A posição do armazenamento deve respeitar a posição dos 
baldes com o lado superior para cima. Não deverá ficar em local exposto ao calor intenso.

UTILIZAÇÃO

Strato Parede é indicado para uso em paredes e rodapés nas áreas internas e externas.
Strato Pisos é indicado para uso em pisos ou levemente íngremes nas áreas internas e externas. Pode ser aplicado 
em áreas molhadas desde que não fique imerso em piscinas, espelhos de água, fontes, etc...

CUIDADOS COM ASSENTAMENTO 

Strato possui instalação técnica que deverá ser treinada pela Lantai Revestimentos.
Os microsseixos deverão ser mesclados com as resinas por meio de batedor utilizando uma haste misturadora 
própria. 
O local do assentamento deverá estar seco, isento de umidade e superfície plana.
Recomendamos que a metragem total do local seja aplicada em um único dia para evitar diferença de tonalidade 
proveniente de instalação descontinuada.
Strato não pode ser utilizado com função de impermeabilização das superfícies.

ASSENTAMENTO

A composição de Strato Microsseixos, mix de granulados de pedras naturais e resinas colantes, quando aplicada 
forma uma camada de 3mm a 5mm de espessura no local. 
Strato não pode ser utilizado como impermeabilizante.
Assentar em pisos e paredes conforme especificações abaixo:

Strato Piso – Indicado para superfícies horizontais ou levemente íngremes de até 30 graus, em áreas internas e 
externas, não devendo ser aplicado em nenhum detalhe vertical. Deverá ser assentado sobre contrapiso regulariza-
do, impermeabilizado e livre de infiltrações. 
Pode ser aplicado sobre revestimentos lisos, bem fixados e regulares; não devendo ser assentado sobre madeiras, 
pisos rachados, mal fixados ou em locais em que a superfície esteja irregular.
Resistente a intempéries podem ser instalados ao redor de piscinas desde que não fique submerso. Um balde de 
Strato Piso rende até 2,3 m².

Strato Parede – Indicado para superfícies verticais ou inclinadas, em áreas internas e externas, não devendo ser 
aplicado em nenhum detalhe horizontal.
Não é indicado para pisos nem sendo de baixo tráfego.
Deve ser aplicado em paredes de alvenaria limpas, regulares e impermeabilizadas; não devendo ser assentado 
sobre gessos, madeira, cerâmicas ou azulejos.
Resistente a intempéries podem ser instalados em muros, fachadas e paredes externas. Um balde de Strato Parde 
rende até 3 m².

Em degraus e bordas haverá necessidade de utilizar Strato Piso na parte horizontal e Strato Parede na parte 
vertical. 

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

Não é indicado o uso de produtos químicos para limpeza das pedras. Detergente neutro ou alcalino, buchas e 
escovas, com água são indicados para fazer a limpeza das pedras. Jatos d´água de alta pressão também podem ser 
utilizados.
A necessidade da frequência da limpeza varia de acordo com local onde a pedra está aplicada.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES

As instalações dos produtos Lantai devem ser executadas a partir de um projeto elaborado por um profissional de 
responsabilidade técnica habilitada, seja engenheiro civil ou arquiteto. Não são de responsabilidade da Lantai 
eventuais problemas decorrentes da obra, manipulação, instalação, manutenção ou conservação do produto.

Após a aplicação do Strato alguns fragmentos podem desprender sem comprometer o resultado final e poderá haver 
variação de cor entre os microsseixos.
Todos esses aspectos são considerados variações próprias de produtos de origem natural. Não sendo nenhum desses 
casos consideradas defeitos do produto.
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