
PISOS INTERTRAVADOS



A Mosaicos Amazonas é uma empresa que preza 
pela excelência na qual idade do atendimento,  
se t raduzindo na qual idade de nossos produtos,  
agi l idade no atendimento e respei to ao 
consumidor.

Os pr incipais c l ientes atendidos pela 
organização são construtoras de edi f íc ios,  
escr i tór ios de arqui te tura, condomínios 
res idências e comerciais ,  lo jas de mater iais  
para construção, ins t i tu ições públ icas e 
consumidores f inais .

Desde o inic io a Amazonas buscou a expansão 
de seus negócios através do for ta lecimento da 
parcer ia exis tente entre os s takeholders 
re lacionados à nossa corporação.
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In te iramente ar tesanal ,  a produção dos ladri lhos ut i l iza 
c imento branco ou cinza, areia f ina ou média lavada, 
eventualmente pó de mármore e pigmentos inorgânicos.  
Cada peça é composta por t rês camadas: a superior 
decorat iva, com cerca de 2 mm de espessura e laborada 
com pigmento para concreto,  c imento branco ou cinza, pó 
de mármore e areia lavada; a in termediária const i tu ída 
por c imento e pó de pedra; e a infer ior,  composta por pó 
de pedra, areia e c imento.

Todos os agregados são prensados com uma prensa do 
t ipo balancim de 20 toneladas e então são ret i rados de 
suas formas e deixados em repouso por 24 horas.  Após 
es te per íodo os ladri lhos são imersos em água por 2 horas 
e,  então, encaminhados para área de secagem, onde 
permanecem por no mínimo 7 dias.

Em seguida as peças são encaminhadas para a máquina 
de embalagens,  de onde saem em fardos e são 
devidamente pale t izados e encaminhados para o es toque. 
A res is tência máxima do ladri lho se dará aos 28 dias,  
após a imersão em água.
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Os pisos in ter t ravados,  também chamados de bloquetes,  
pavimentos drenantes e pavers são ar tefatos de c imento ut i l izados 
em áreas externas com grande tráfego de pessoas ou veículos.  

Como di ferenciais  des te produto podemos ci tar a al ta durabi l idade, 
sus tentabi l idade e super f íc ie ant iderrapante.  Uma das grandes 
vantagens deste mater ia l  é sua versat i l idade, isso porque caso seja 
necessário fazer algum t ipo de reparo após a obra, as peças podem 
ser s implesmente re t i radas e,  após a manutenção, colocadas 
novamente no mesmo lugar,  sem quebras.
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INTERTRAVADO SEXTAVADO

Tamanho: 25x25 cm.
COD. INT-04

INTERTRAVADO 16 FACES

 

INTERTRAVADO RETANGULAR
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COD. INT-01
Tamanho: 11x22 cm. Tamanho: 10x20 cm.

COD. INT-02
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(11) 2554-4670 / 2016-8329
contato@mosaicosamazonas.com.br

Rua L incoln Junqueira,  1016
CEP: 08420-605 - São Paulo/SP

www.mosaicosamazonas.com.br


