
Linha Atérmica PHOENIX 
Pedras Renascimento

Reproduz a nobreza da
pedra natural até as
suas mais sutis
irregularidades

A pedra Renascimento é fabricada artesanalmente a partir de grãos de rochas naturais e
de aditivos especiais de alta resistência. A linha de pisos para pisicnas são atérmicos e

antiderrapantes. 11



Textura e cores 
Phoenix Moon

Textura com
pequenos poros
superficiais que
evitam a retenção de
sujidades e facilitam a
manutenção. A
perfeita homenagem
ao lendário
travertino. Por serem
atérmicos, absorvem
menos calor
comparado com
outros revestimentos,
mesmo em dias de
sol intenso. 

Atérmicos e
Antiderrapantes
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Gelo Palha Limão Neve Grafeno

Ideal para aplicar ao redor de piscinas e pátios, as pedras e bordas Renascimento
adaptam-se em todos os tipos de piscinas. A sua superfície antiderrapante garante grande

resistência e durabilidade.

Cores disponíveis

*Imagens ilustrativas podendo ocorrer variações de tons e cores.
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Textura áspera e
antiderrapante. Ajuda
a reduzir o risco de
escorregamento,
mesmo quando a
superfície está
molhada,
proporcionando o
mais alto nível de
segurança para
crianças e adultos. 

Atérmicos e
Antiderrapantes

Gelo Palha Limão Neve Grafeno

Textura e cores 
Phoenix Brutt

*Imagens ilustrativas podendo ocorrer variações de tons e cores.

Cores disponíveis

Local de vida e convívio. Descansar, brincar, viver e sonhar... os momentos inesquecíveis
saboreiam-se entre a família e amigos. É nessa proposta que a Renascimento apresenta a coleção

de pedras e bordas atérmicas. 3



Linha Atérmica PHOENIX 

Especificações de Pisos e
Acabamentos

6mm

6mm

PEÇAS P/ m²REVESTIMENTO (PISO) DIM (cm) CANTO DO PISOREF.: PHOENIX BRUTT / MOON

49x49x1,6 Reto 4,16242 / 229

60x60x1,8 Bisotê 2,8486 / 488
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Linha de pisos, bordas e
acabamentos para áreas em
torno de pátios e piscinas

A variedade de formas e dimensões oferece a possibilidade de criar paginações quanto
for desejado.

75x75x1,8 Reto 1,8243/ 230

Rejunte

Contrapiso

Canto Reto

Rejunte

Canto
Bisotê

Contrapiso

Locais de uso - comercial ou residencial: Tráfego de motocicletas e pessoas; Áreas envolventes de
piscinas, pátios, áreas externas, calçadas, residências, condomínios, hotéis e resorts.

496/ 498 60x60x3,0 Bisotê 2,8

Canto
Bisotê

Solo compactado
e nivelado

Peças instaladas no
chão, sem rejunte

Camada de 5cm
de areia ou pó
de brita
compactado e
nivelado

Vantagens: Não necessita de contrapiso e assentamento com argamassa, as peças apenas devem
ser instaladas sobre o solo compactado.

Piso

Piso

Piso Passeio Jardim

Argamassa

Argamassa

Locais de uso - comercial ou residencial: tráfego de veículos leves (automóveis, utilitários, SUV'S) e
pessoas. Áreas envolventes de piscinas, residências, condomínios, hotéis e resorts.

REVESTIMENTO (PISO) DIM (cm) CANTO DO PISO PEÇAS P/ m²REF.: PHOENIX BRUTT / MOON

REVESTIMENTO (PISO) DIM (cm) CANTO DO PISO PEÇAS P/ m²REF.: PHOENIX BRUTT / MOON

PEÇAS P/ m²

Espaçamento 1,8cm
3,0cm
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REVESTIMENTO DIM (cm) CANTO DA PEÇAREF.: PHOENIX BRUTT / MOON PEÇA

Linha Atérmica PHOENIX 
Bordas e Acabamentos

5 
cm

2 
cm

0,5cm

34 cm

2c
m

30cm

60x34x2,0Borda Premium Um lado boleado497 / 495

40x34x2,0Borda Quina 90º
Premium

Dois lados
boleados

500 / 499

44x34x2,0Borda Curva
150º Premium

Um lado boleado511 / 506

100x30x2,0Borda Reta Um lado boleado244 / 233

100x10x1,6Rodapé Quatro lados
retos

252 / 239

50x20x3,0Grelha Quatro lados
boleados

251 / 237

Especificações de bordas e
acabamentos para áreas em
torno de pátios e piscinas

60 cm

34
 cm
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Linha Atérmica PHOENIX 

Aconselhamentos para
Instalação, Limpeza e
Manutenção             

EQUIPAMENTOS PARA RECORTES E
ACABAMENTOS: Máquina de serra de
bancada ou máquina manual - com disco
diamantado refrigerado, liso - contínuo (sem
segmento).

Entregamos em
todo o Brasil.

INSTALAÇÃO: Argamassa cimentícia
branca tipo AC III - Dupla colagem.

LIMPEZA: Detergente neutro - para realizar
a manutenção diária ou pós obra.

Ob1.: a largura das juntas está relacionado à dimensão
das peças, às movimentações da alvenaria e da
argamassa de assentamento ao qual o sistema está
sujeito.

IMPERMEABILIZAÇÃO: Aplicar após o piso
estar totalmente limpo e seco. Previne
encardimentos e mantém a beleza do
revestimento.

6mm

Uso diário: Wap
leque aberto

Para maior grau de
sujidade: Enceradeira
de lavação

Aplicar com
rolo de lã

Protege contra
sujidades

Linha de pisos e
acabamentos para áreas em
torno de pátios e piscinas

(47) 3323-0444 

(47) 9 9996-0017 - Whatsapp

Rua Blumenau, 4318. Timbó SC CEP 89.120-000

comercial1@renascimentopisos.com.br

www.renascimentopisos.com.br

ESPAÇAMENTO DAS JUNTAS DE
ASSENTAMENTO: recomendado 6mm

NEX D

BLOCK SEAL

Obs.: Devido ao processo de fabricação artesanal as peças
podem apresentar pequenas nuances de cor, textura e
dimensões, promovendo exclusividade nas peças, uma vez
que cada uma delas é produzida à mão. Este efeito é
encontrado naturalmente em mármores, por exemplo.

TIPO DE REJUNTE RECOMENDADO:
Rejunte Cimentício Flexível Tipo II.
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https://www.youtube.com/watch?v=SY5XV3Nib1U&feature=emb_logo

