
LADRILHOS TÁTEIS



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.

FABRICAÇÃO
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Os pisos táte is  de aler ta são ut i l izados para informar sobre a 
exis tência de obstáculos,  per igos e mudanças de direcionamento.  
São ut i l izados no iníc io de rampas de acesso, em frente a por tas de 
e levadores,  e tc.  Já os pisos tá te is  direcionais são ut i l izados para 
guiar o t raje to a ser seguido em áreas de grande circulação de 
pessoas.  É impor tante destacar que a cor do piso tát i l  sempre 
deverá contras tar com a cor do piso do ambiente.

Todos os pisos tá te is  comercial izados por nossa organização es tão 
de acordo com as normas técnicas da NBR 9050 da ABNT.

P ISOS
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PVC

Os pisos táte is  de PVC são indicados para áreas in ternas de 
edi f íc ios,  as quais f icam protegidas das in tempéries da natureza 
(sol ,  chuva e vento) .  Sua apl icação é fe i ta dire tamente no piso com 
auxí l io de cola.  Como di ferencial  des te produto destacamos a fáci l  
e rápida apl icabi l idade no piso já exis tente.
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VERMELHO GRAFITE AZUL CINZAAMARELOPRETO

CORES
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DIRECIONAL PVC

Tamanho: 25x25 cm.
COD. PVC-04

DIRECIONAL PVC

Tamanho: 25x25 cm.
COD. PVC-04
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PVC

DIRECIONAL PVC

Tamanho: 25x25 cm.

COD. PVC-04

Tamanho: 25x25cm.

DIRECIONAL PVC
COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.

DIRECIONAL PVC
COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.

DIRECIONAL PVC
COD. PVC 04
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PVC

ALERTA PVC

Tamanho: 25x25 cm.
COD. PVC-04

ALERTA PVC

Tamanho: 25x25 cm.
COD. PVC-04

ALERTA PVC

Tamanho: 25x25 cm.

COD. PVC-04

Tamanho: 25x25cm.

ALERTA PVC
COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.

ALERTA PVC
COD. PVC 04

Tamanho: 25x25cm.

ALERTA PVC
COD. PVC 04



PVC ARGAMASSADO

Os pisos táte is  argamassados são indicados para áreas in ternas e 
externas,  as quais es tão sujei tas a moderadas in tempéries da 
natureza (sol ,  chuva e vento) .  Sua apl icação é fe i ta com argamassa 
dire tamente no contrapiso.  Como di ferenciais  des te produto 
destacamos a super f íc ie de fáci l  l impeza e a maior res is tência em 
comparação aos pisos de PVC convencionais.
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ALERTA PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-01

Tamanho: 25x25 cm.

ALERTA PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-01

Tamanho: 25x25 cm.
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PVC ARGAMASSADO

Tamanho: 25x25cm.

ALERTA PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-01

Tamanho: 25x25cm.

ALERTA PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-01

Tamanho: 25x25cm.

ALERTA PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-01

ALERTA PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-01

Tamanho: 25x25 cm.
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PVC ARGAMASSADO
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DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-02

Tamanho: 25x25 cm.

DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-02

Tamanho: 25x25 cm.

DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-02

Tamanho: 25x25 cm.

Tamanho: 25x25cm.

DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-02

Tamanho: 25x25cm.

DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-02

Tamanho: 25x25cm.

DIRECIONAL PVC ARGAMASSADO
COD. PVC-02



Os pisos táte is  de ladri lho hidrául ico são indicados para áreas 
externas,  as quais es tão sujei tas a severas in tempéries da natureza 
(sol ,  chuva e vento) .  Como di ferenciais  des te produto destacamos a 
grande res is tência à compressão e ao desgaste,  baixa manutenção 
e caracter ís t ica ant iderrapante.  Sua apl icação é fe i ta com 
argamassa dire tamente no contrapiso.
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VERMELHO GRAFITE AZUL CINZAAMARELOPRETO

CORES



TÁTIL DIRECIONAL 20x20 TÁTIL DIRECIONAL 25x25
COD. 38A

Tamanho: 20X20 cm. Tamanho: 25x25 cm.

COD. 39A
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LADRILHO HIDRÁULICO

TÁTIL DIRECIONAL 30x30

Tamanho: 30x30 cm.

COD. 40A
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TÁTIL DIRECIONAL 40X40
COD. 41A

Tamanho: 40x40 cm.

TÁTIL  DE ALERTA 25X25
COD. 46A

Tamanho: 25x25 cm.

TÁTIL  DE ALERTA 20X20

Tamanho: 20x20 cm.
COD. 45A
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LADRILHO HIDRÁULICO
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TÁTIL DE ALERTA 30X30

Tamanho: 30x30 cm.
COD. 43A

TÁTIL  DE ALERTA 40X40

Tamanho: 40x40 cm.
COD. 42A



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

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

www.mosaicosamazonas.com.br


