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nix ou mármore ônix é
uma rocha formada
por agregados
calcários naturais, resina poliéster e pigmentos. Suas principais
características são estruturas
bandadas concêntricas ou semiconcêntricas, onde se alternam
leitos translúcidos de cor esverdeada, amarelada e até marrom
avermelhada. A designação de
ônix ou mármore ônix, utilizada
para esses materiais no setor de
rochas ornamentais e de
revestimento, deve-se à sua
semelhança com o ônix formado
por quartzo criptocristalino, também translúcido e com bandamento.

onix

ALPHERATZ
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ESPECIFICAÇÕES

TÉCNICAS

indicações
de uso

BAIXA POROSIDADE E ABSORÇÃO DE ÁGUA

SUPERFÍCIE HIGIÊNICA

O uso do Ônix Sintético é indicado para
áreas internas, tais como:

EVITAR EXPOSIÇÃO AO SOL

Bancadas de banheiro;
Banheiras;
revestimentos de paredes;
RODAPÉS;
painéis.

NÃO RECOMENDADO PARA ÁREAS EXTERNAS

EVITAR CONTATO DIRETO COM OBJETOS QUENTES

ESPESSURA

14
mm
14 mm

Os Ônix Colorato
Stone possuem
alta resistência
a ácidos, riscos
e possui boa
ﬂexibilidade.
As dimensões
padrão da chapa
medem 3200
mm x 1600mm,
com espessuras
de 14mm e 15
mm.
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15
1,5 mm
mm

PROBLEMA

CAUSA

P

ara proteger
a superfície
do Ônix Sintético a abrasão, contaminação e alto tráfego,
recomendamos fazer a
manutenção e limpeza da
superfície com regularidade. A limpeza diária do
produto dependerá do grau
de sujeira. Se a bancada ou
piso não tem restos de
gordura, bastará passar um
pano seco pela superfície.
C a s o ex i s t a re s t o s d e
gordura ou manchas
persistentes pode-se limpar utilizando esponja e
detergente neutro. Se a
mancha persistir, esfregar
com força até que a mancha
desapareça. Ao ﬁnal, enxaguar com água e secar.
Não é aconselhável
colocar um objeto diretamente retirado do fogo
sobre a bancada, pois sua
elevada temperatura pode
deixar uma marca na
superfície.

limpeza e manutenção

RESISTÊNCIA A RISCOS E ALTO IMPACTO

SOLUÇÃO RECOMENDADA

Mancha de gordura

Acúmulo de gordura no
produto

Detergente tradicional ou
especíﬁco para pedras e água.

Perda de brilho

Uso de ceras, seladores,
sprays e etc

Spray multimóveis para
bancadas.
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•Não colocar objetos recém
tirados do fogo sobre o material.
•Não utilizar seladores para
realçar o brilho.
•Não utilizar soda cáustica ou
produtos com PH maior do que
10. Se utilizar solvente, enxágue
com água, nunca deixe-o em
contato permanente com a
superfície.

•Não colocar o Onix em
ambientes externos ou
expostos à lâmpadas com
emissão de raio UV.

•Não utilizar produtos à base de
cloro.
•Não utilizar desengordurantes.
•Recomenda-se fazer a
impermeabilização do material.

CORTE

PRECAUÇÕES
Devido a sua dureza,
similar aos granitos mais
duros, podem ser usadas
para o corte do Ônix Sintético
as mesmas ferramentas com
diamantes existentes no
m e rc a d o p a r a c o r t e d e
granitos.
No momento de
trabalhar com o Ônix é
importante que o
equipamento de corte esteja
em bom estado de
funcionamento. Deve-se
veriﬁcar a planicidade da
bancada, o alinhamento do
disco e, na hora do corte,
utilizar água em abundância
para refrigeração. O não
alinhamento do disco
provoca
a ruptura
nas
bordas e da chapa durante o
corte.

RESISTÊNCIA A PRODUTOS QUÍMICOS

diâmetro e deixar sempre no
furo um ângulo no canto,
com isso evita-se sensivelmente os problemas de
trincas, ﬁssuras e quebras.
Para que o serviço
ﬁque melhor acabado,
recomenda-se o uso da
água em abundância no
momento do corte.

VELOCIDADE
DE AVANÇO
A velocidade de avanço do
corte recomendada pode
ser entre 1,5 e 2 m/min.
IMPORTANTE: Recomendase fazer as maiores dimensões do corte acompanhando o comprimento da
chapa.

diâmetro de 1 cm

Na realização de
cavidades é aconselhável
fazer um furo de 1 cm de
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TIPOS DE
ACABAMENTOS
DE BORDAS

ACABAMENTO
E BORDA
Para o acabamento da
superfície e das bordas do Ônix
Sintético são utilizadas algumas
ferramentas e métodos especíﬁcos.
Máquina: A máquina para o
polimento dos cantos do material
com água não deve exceder as
4.000 r.p.m. (rotações por minuto).
As lixas com melhor trabalhabilidade
são as de poliéster diamantadas que
se colam com o velcro ao prato.
Existem no mercado diferentes
marcas de lixas, de diferentes
qualidades e preços.
Método: No início do desbaste
é melhor trabalhar com uma
máquina de 9.000 r.p.m., para não
diminuir a vida útil da máquina de
4.000 r.p.m. Uma vez realizado o
d e s b a s t e , p ro c e d e - s e c o m a
seqüência de lixas. Normalmente, as
lixas de diferentes gamas são de
cores diferentes. A seqüência de
gama é a seguinte: 50, 120, 220,
400, 600, 1200 e 3500, que se
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correspondem com as cores: verde,
preto, vermelho, amarelo, branco,
azul e cinza, respectivamente. O
polimento deve ser realizado com
passadas suaves e leves, sem
apertar a máquina em excesso. O
a p e r t o d e m a s i a d o p ro v o c a a
queimadura do material. O polimento
com água diminui as possibilidades
de queimadura e melhora a
qualidade ﬁnal do produto. Nos
materiais de cores claras, pode-se
dispensar a lixa de 3500. Depois
desta operação, basta encerar o
material com o disco de pano.
Para as cores claras, aplique
cera branca. Já para as cores
escuras, cera preta.
No momento de utilizar o disco
de trapo tenha muito cuidado para
não queimar o material. Deve-se
aplicar o produto à baixas rotações.
A experiência ensina que
insistir algum tempo mais com as
primeiras lixas melhora os
resultados ﬁnais.

Além de
melhorar a
estética do
produto ﬁnal, os
acabamentos de
bordas evitam
que as mesmas
quebrem e ainda
protegem as
pessoas das
quinas das
rochas. Os tipos
de acabamentos
de bordas mais
comuns são: o ao
lado.

45º

DISTÂNCIAS MÍNIMAS
As seguintes distâncias mínimas devem ser respeitadas:
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CERTIFICADO DE GARANTIA
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CONDIÇÕES DE GARANTIA
A CS3 Revestimentos concede
garantia contra defeitos de
fabricação ao consumidor que
adquire o produto Colorato Stone,
pelo prazo de 10 anos a partir da data
em que for efetuada a compra.
Lembre-se: Guarde sempre o seu
comprovante ﬁscal fornecido pela
CS3 Revestimentos.
P a ra q u e o C e r t i ﬁ c a d o d e
Garantia tenha validade é obrigatória
a apresentação do comprovante
ﬁscal de compra ao fornecedor. O
comprovante ﬁscal deverá indicar a
data da venda, o nome do revendedor
e a especiﬁcação do produto.
A CS3 Revestimentos não
concederá garantia do produto se os
requisitos estabelecidos no parágrafo
anterior não forem cumpridos, ou se
as informações fornecidas pelo
consumidor forem falsas, incompletas ou ilegíveis.

Durante o prazo de garantia a CS3 Revestimentos assume o compromisso de substituir
ou reparar o(s) produto(s) com defeito(s)
conforme termos e condições aqui estabelecidos,
com características semelhantes ao que o
produto apresentava no ato da compra.
Este Certiﬁcado de Garantia abrange
aplicações em superfícies bidimensionais, como
bancadas, placas, revestimentos, parede e
pavimento, que se instalem no interior de
ediﬁcações, do consumidor ou do beneﬁciário
ﬁnal dos produtos da linha.
É imprescindível que o adquirente do
produto deﬁna, antes de ﬁnalizar a compra, as
cores do produto, sua tonalidade e acabamento.
Sendo assim, a CS3 Revestimentos não se
responsabilizará pela substituição do produto
adquirido com base neste Certiﬁcado de Garantia
pelo simples fato de o adquirente ter selecionado
produto(s) que posteriormente não atenda(m) aos
interesses do mesmo. O Certiﬁcado de Garantia
está, em qualquer caso, condicionada à
observação estrita por parte do consumidor das
instruções de utilização e manutenção do
produto Colorato Stone, apresentadas no Guia
Técnico.

CONDIÇÕES QUE ESTÃO EXCLUÍDAS DA
GARANTIA
1) Qualquer tipo de dano causado de forma
direta ou indireta por qualquer ação, trabalho
ou intervenção realizados por terceiros não
vinculados a CS3 Revestimentos, tais
como:
A) problemas provocados por um acabamento
incorreto;
B) preparação do produto por métodos de
instalação inadequados;
C) qualquer outra modiﬁcação ou manipulação do produto original Colorato Stone.
2) Danos resultantes de utilização inadequada do produto, com a inobservância das
recomendações previstas no Guia Técnico,
sobretudo no que se refere aos itens "Limpeza
e Manutenção" e "Indicações de uso";
3) Diferenças entre amostras e fotograﬁas de
qualquer produto Colorato Stone ;
4) Ocorrência de caso fortuito e/ou força
maior, ou danos causados pela atuação de
produtos que a CS3 Revestimentos não
tenha participação ou controle;
5) Variações de cor ou tom que derivem da
evolução natural dos diferentes componentes do produto;
6) Fissuras após a instalação no produto ﬁnal,
que não serão consideras como defeitos. A
deﬁnição dos defeitos de fabricação deste
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CERTIFICADO DE GARANTIA
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Certiﬁcado de Garantia não inclui a
durabilidade dos serviços auxiliares de
funcionalidade do produto, durante seu
período de validade;
7) o surgimento de lascas (rachaduras), que
não será considerado defeito, pois essas
rachaduras estarão diretamente relacionadas
aos choques/batidas de objetos nas
extremidades do produto.
8) Ficam expressamente excluídos do
Certiﬁcado de Garantia eventuais perdas
advindas desde o aparecimento do defeito até
a apresentação e tratamento da reclamação.
De igual maneira, também não será de
responsabilidade da CS3 Revestimentos o
possível surgimento de prejuízos, como perda
de valor comercial do produto, que possam
surgir de atividades mercantis, comerciais,
industriais, proﬁssionais ou habitacionais, que
o consumidor, comprador ou qualquer outra
pessoa venha sofrer durante o tempo
necessário para haver a reposição dos
produtos que apresentarem defeitos;
9) Será de exclusiva responsabilidade do
consumidor
as
despesas
pertinentes
a instalação e reinstalação de produtos que
apresentem defeitos, incluindo as reparações
adicionais ou suplementares, assim como de
outros produtos relacionados a trabalhos de
canalização, eletricidade ou alvenaria que
sejam necessários para reparação ou
substituição do produto Colorato Stone;
10) Este Certiﬁcado de Garantia deixará de ser

válido no caso de serem efetuadas reparações
e/ou manipulações no produto sem a devida
veriﬁcação por parte da CS3 Revestimentos;
11) Este Certiﬁcado de Garantia cobre apenas a
substituição do produto que apresentar defeito
por outro, com características idênticas (cor,
tonalidade, dimensões, etc.) àquele adquirido pelo
cliente. Caso a CS3 Revestimentos não possua
em seu estoque o produto com características
idênticas, o mesmo será substituído por outro
com características seme-lhantes àquele
adquirido pelo cliente.

COMO UTILIZAR ESSA GARANTIA
Esta carta tem validade desde o momento em que
ocorre a efetivação da compra dos produtos. O
comprovante para validação da garantia é a nota
ﬁscal de compra no estabelecimento em que o
cliente adquiriu o produto.;

COMO FAZER UMA RECLAMAÇÃO
Se você deseja fazer uma reclamação sobre
seu produto Colorato Stone, deverá entrar em
contato conosco pelo e-mail
sac@cs3revestimentos.com ou pelo
telefone +55 28 3542 8200. Na reclamação
deverá descrever o ocorrido, além de
encaminhar a nota ﬁscal de compra.
Após a análise da situação descrita na
reclamação, nossa equipe técnica poderá
retornar o contato para solicitar materiais
adicionais para comprovação da existência do
defeito e se este se adequa às condições
previstas neste Certiﬁcado de Garantia.
Comprovado, a CS3 Revestimentos
realizará a reparação ou a troca do produto
defeituoso.
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