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Conceito atemporal 
e design funcional a 
favor da especifi cação

A Coleção Arquitetura Natural Gail reproduz as cores 
terrosas da natureza em produtos de formatos 
modulares, complementados por peças de acabamentos 
e usos especiais, endossando o DNA de liderança 
em revestimentos de alta performance da Gail.

Com superfície lisa ou texturizada e ampla gama 
de cores, efeitos e formatos, a coleção possibilita a 
criação de paginações diferenciadas, proporcionando 
independência e originalidade a cada projeto.

Todos os produtos que integram a coleção, sendo 
placas cerâmicas, peças de usos especiais e 
acabamentos, tais como rodapés, bordas e cantos, 
permitem uma composição harmoniosa aos espaços, 
através da combinação das peças e de suas cores.

Pelo seu design atemporal, permite 
também a fácil composição com outros 
produtos e materiais, enriquecendo projetos 
arquitetônicos comerciais e residenciais.

Tradicional, a coleção agrega design a alta resistência.

Em função da concepção técnica e vantagens 
funcionais, a coleção apresenta amplas possibilidades 
de especifi cação e uso. Pode ser utilizada em fachadas, 
calçadas, muros, decks de piscina, paredes e pisos em 
geral, caracterizando a vocação da coleção para locais 
com elevada exigência técnica e intenso tráfego, bem 
como ambientes residenciais internos e externos, 
onde o conforto e o apelo decorativo prevalecem.

Os produtos asseguram resistência a variações 
térmicas e baixa expansão por umidade.

Além da linha de produtos atualizada em design e 
qualidade, destaca-se ainda o importante diferencial de 
customizar cores, texturas e formatos mediante projeto.Sistema Completo

Seu projeto ganhando 
novas perspectivas

Linha NaturalLinha Natural
Linha Natural 
Linha Stones

Coleção 
Arquitetura 
Natural

SERVIÇOS
GAIL

TELEVENDAS
Contato: 55 (11) 2423-2626

Email: televendas@gail.com.br

SUPORTE TÉCNICO SAC
Contato: 55 (11) 2423-2600

Email: sac@gail.com.br

CENTRAL DE PAGINAÇÕES 
Contato: 55 (11) 2423-2646

Tecnicidade e estética 
atemporal resumem 
a força da Coleção 
Arquitetura Natural.

Consagrada coleção do portfólio 
da Gail, a Coleção Arquitetura 
Natural une tradição, design 
e alta resistência permitindo 
pluralidade de uso e composições.

Diferencial Tecnológico
Exclusivo Gail

As Garras Cônicas são uma tecnologia exclusiva 
criada e desenvolvida pela Gail. Trata-se de um 
sistema de segurança que garante melhor fi xação 
das placas cerâmicas, mesmo em ambientes 
sujeitos à trepidação e alta umidade. O desenho 
cônico aumenta consideravelmente a aderência 
das placas durante o assentamento, garantindo 
maior vida útil ao seu empreendimento.

Para mais informações sobre a 
empresa, produtos e serviços 
entre em contato com os 
canais de comunicação Gail.

A Gail oferece o sistema completo para a 
garantia do melhor resultado fi nal técnico 
e estético. Soma-se à gama de produtos 
e peças especiais, os produtos específi cos 
para assentamento, rejuntamento e 
limpeza, e os personalizados serviços 
de consultoria de especifi cação, projetos 
de paginação e suporte técnico. 

Solicite uma visita e saiba mais sobre 
a Gail:

Tel: 55 (11) 2423-2600
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Conceito atemporal 
e design funcional a 
favor da especifi cação

A Coleção Arquitetura Natural Gail reproduz as cores 
terrosas da natureza em produtos de formatos 
modulares, complementados por peças de acabamentos 
e usos especiais, endossando o DNA de liderança 
em revestimentos de alta performance da Gail.

Com superfície lisa ou texturizada e ampla gama 
de cores, efeitos e formatos, a coleção possibilita a 
criação de paginações diferenciadas, proporcionando 
independência e originalidade a cada projeto.
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placas cerâmicas, peças de usos especiais e 
acabamentos, tais como rodapés, bordas e cantos, 
permitem uma composição harmoniosa aos espaços, 
através da combinação das peças e de suas cores.

Pelo seu design atemporal, permite 
também a fácil composição com outros 
produtos e materiais, enriquecendo projetos 
arquitetônicos comerciais e residenciais.

Tradicional, a coleção agrega design a alta resistência.

Em função da concepção técnica e vantagens 
funcionais, a coleção apresenta amplas possibilidades 
de especifi cação e uso. Pode ser utilizada em fachadas, 
calçadas, muros, decks de piscina, paredes e pisos em 
geral, caracterizando a vocação da coleção para locais 
com elevada exigência técnica e intenso tráfego, bem 
como ambientes residenciais internos e externos, 
onde o conforto e o apelo decorativo prevalecem.

Os produtos asseguram resistência a variações 
térmicas e baixa expansão por umidade.

Além da linha de produtos atualizada em design e 
qualidade, destaca-se ainda o importante diferencial de 
customizar cores, texturas e formatos mediante projeto.Sistema Completo

Seu projeto ganhando 
novas perspectivas

Linha NaturalLinha Natural
Linha Natural 
Linha Stones
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Natural
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Tecnicidade e estética 
atemporal resumem 
a força da Coleção 
Arquitetura Natural.

Consagrada coleção do portfólio 
da Gail, a Coleção Arquitetura 
Natural une tradição, design 
e alta resistência permitindo 
pluralidade de uso e composições.

Diferencial Tecnológico
Exclusivo Gail

As Garras Cônicas são uma tecnologia exclusiva 
criada e desenvolvida pela Gail. Trata-se de um 
sistema de segurança que garante melhor fi xação 
das placas cerâmicas, mesmo em ambientes 
sujeitos à trepidação e alta umidade. O desenho 
cônico aumenta consideravelmente a aderência 
das placas durante o assentamento, garantindo 
maior vida útil ao seu empreendimento.

Para mais informações sobre a 
empresa, produtos e serviços 
entre em contato com os 
canais de comunicação Gail.

A Gail oferece o sistema completo para a 
garantia do melhor resultado fi nal técnico 
e estético. Soma-se à gama de produtos 
e peças especiais, os produtos específi cos 
para assentamento, rejuntamento e 
limpeza, e os personalizados serviços 
de consultoria de especifi cação, projetos 
de paginação e suporte técnico. 

Solicite uma visita e saiba mais sobre 
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Conceito atemporal 
e design funcional a 
favor da especifi cação

A Coleção Arquitetura Natural Gail reproduz as cores 
terrosas da natureza em produtos de formatos 
modulares, complementados por peças de acabamentos 
e usos especiais, endossando o DNA de liderança 
em revestimentos de alta performance da Gail.

Com superfície lisa ou texturizada e ampla gama 
de cores, efeitos e formatos, a coleção possibilita a 
criação de paginações diferenciadas, proporcionando 
independência e originalidade a cada projeto.

Todos os produtos que integram a coleção, sendo 
placas cerâmicas, peças de usos especiais e 
acabamentos, tais como rodapés, bordas e cantos, 
permitem uma composição harmoniosa aos espaços, 
através da combinação das peças e de suas cores.

Pelo seu design atemporal, permite 
também a fácil composição com outros 
produtos e materiais, enriquecendo projetos 
arquitetônicos comerciais e residenciais.

Tradicional, a coleção agrega design a alta resistência.

Em função da concepção técnica e vantagens 
funcionais, a coleção apresenta amplas possibilidades 
de especifi cação e uso. Pode ser utilizada em fachadas, 
calçadas, muros, decks de piscina, paredes e pisos em 
geral, caracterizando a vocação da coleção para locais 
com elevada exigência técnica e intenso tráfego, bem 
como ambientes residenciais internos e externos, 
onde o conforto e o apelo decorativo prevalecem.

Os produtos asseguram resistência a variações 
térmicas e baixa expansão por umidade.

Além da linha de produtos atualizada em design e 
qualidade, destaca-se ainda o importante diferencial de 
customizar cores, texturas e formatos mediante projeto.Sistema Completo
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Arquitetura Natural.
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da Gail, a Coleção Arquitetura 
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e alta resistência permitindo 
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Diferencial Tecnológico
Exclusivo Gail

As Garras Cônicas são uma tecnologia exclusiva 
criada e desenvolvida pela Gail. Trata-se de um 
sistema de segurança que garante melhor fi xação 
das placas cerâmicas, mesmo em ambientes 
sujeitos à trepidação e alta umidade. O desenho 
cônico aumenta consideravelmente a aderência 
das placas durante o assentamento, garantindo 
maior vida útil ao seu empreendimento.

Para mais informações sobre a 
empresa, produtos e serviços 
entre em contato com os 
canais de comunicação Gail.

A Gail oferece o sistema completo para a 
garantia do melhor resultado fi nal técnico 
e estético. Soma-se à gama de produtos 
e peças especiais, os produtos específi cos 
para assentamento, rejuntamento e 
limpeza, e os personalizados serviços 
de consultoria de especifi cação, projetos 
de paginação e suporte técnico. 

Solicite uma visita e saiba mais sobre 
a Gail:

Tel: 55 (11) 2423-2600
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Paredes componíveis com esta coleção 
Coleção Loft e Coleção Combicolor

Natural
240x240x9mm_cod. 6029 
Cores: Somente 1230, 1275 

Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Cores: Todas, exceto 1055, 1075

Cores: Todas, exceto 1055, 1075Cores: Todas, exceto 1055, 1075

Cores: Todas

Cores: Todas

Natural
116x116x9mm_cod. 1209

Natural
240x116x9mm_cod. 1009

Natural
240x54x9mm_cod. 2109

Natural Design
240x54x9mm_cod. 2119

1078

Cores: Todas, exceto efeito flash

Cores: Todas, exceto efeito flash

Cores: Todas, exceto efeito flash

Arq Trama
240x240x11mm_cod. 6027

Arq Road
240x115x16x9mm_cod. 1078

Arq Street
240x116x9mm_cod. 1074

Arq Strada
240x116x12mm_cod. 1077 
Cores: Todas, exceto efeito flash

11mm

9mm

12mm

2311

4109

4209

3409

4019

3416

4109

4091

1009

4019

4209

4092

Rodapé Arredondado
240x100x9mm_cod. 4009

Rodapé 90˚
240x100x9mm_cod. 4019

Borda com Relevo Gradino
240x116x9mm_cod. 3416

Borda Uso Múltiplo
240x116x9mm_cod. 3409

Canto Interno Arredondado
240x30x9mm_cod. 4109

Canto Externo Arredondado
240x45x9mm_cod. 4209

Placa para Canto 90˚
180x54x54x11mm_cod. 2311

Cores: Todas, exceto efeito flash Cores: Todas, exceto efeito flash

Cores: Todas, exceto efeito flash

Cores: Todas, exceto efeito flash

Cores: Todas, exceto efeito flash

Cores: Todas, exceto efeito flash

Cores: Todas, exceto efeito flash

Amêndoa Flash
_cod. 1275

Cinza Oliva Flash
_cod. 1055

Castor Flash
_cod. 1405

Terracota Flash
_cod. 1305

Marfi m Caramelo Flash
_cod. 1075

Espessuras
Variadas

Garra
Cônica

Produto
para Parede

Indicado
para Rampas

Efeito
Flash

Ideal para Rampas
de Garagem

Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Junta prumo

Natural
116x116x9mm_cod. 1209
Junta prumo

Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Escama de Peixe 

Natural
240x116x9mm_cod. 1009
Escama de Peixe 

Natural
240x116x9mm_cod. 1009
116x116x9mm_cod. 1209
Dama 

Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Dama 

Abaixo seguem informações importantes sobre as etapas inerentes ao processo 
de escolha, instalação e limpeza dos revestimentos cerâmicos.

• Escolha o produto mais indicado para o uso desejado, consultando as características técnicas.

• Para manutenções futuras, adquira de 5 a 10% a mais de produtos cerâmicos que o especifi cado.
Paginações diferenciadas (tipo escama de peixe) podem gerar perdas maiores de material.

• Faça a inspeção dos produtos cerâmicos quando recebidos na obra
(confi ra modelo, quantidade, qualidade, lote e tonalidade).

• Para sua segurança, guarde uma embalagem para consultas posteriores.

• Pequenas variações de tonalidade são inerentes ao processo de fabricação de produtos cerâmicos.
Para harmonizar cores e evitar manchas claras ou escuras nas paginações (principalmente
produtos pigmentados, destonalizados propositadamente ou as linhas Flash), misture
previamente o conteúdo de varias embalagens antes de começar o assentamento.

• Em áreas sujeitas a agentes como: molho de tomate, óleos e gorduras – churrasqueiras, cozinhas, praças de
alimentação, lanchonetes, residência, etc., recomendamos uso de impermeabilizantes (manchas – classe 1).

• Para áreas sujeitas ao trafego de cargas pesadas e/ou que necessitam de proteção contra ataques
químicos, consultar as especifi cações de produtos e instruções de usos mais apropriados.

• Para áreas onde se requer resistência ao escorregamento, utilizar produtos que possuam coeficiente
de atrito maior ou igual a 0,4, medido através do Método Tortus, conforme norma NBR 13.818.

• Recomendamos a realização de um Projeto Executivo com equipe capacitada e especialista com
o objetivo de atender as Normas Técnicas vigentes (Normas de Assentamento: NBR 13753 – Pisos
Internos e Externos; NBR 13754 – Paredes Internas; NBR 13755 – Parede Externa e Fachada).

• Para a correta aplicação dos revestimentos cerâmicos, priorize mão de obra especializada.

Para orientações de assentamento, rejuntamento e limpeza, entre em contato com a Consultoria Técnica Gail.
Contato: 55 (11) 2423-2600
Email: sac@gail.com.br

LINHA DE ARGAMASSAS, REJUNTES E PRODUTOS DE LIMPEZA
Nosso portfólio de produtos complementares é composto por argamassas, rejuntes, produtos de limpeza 
e manutenção que atendem as mais diversas exigências de uma obra. As argamassas são destinadas ao 
assentamento e rejuntamento, por isso possuem ampla variedade de resinas, adaptando-se perfeitamente
às condições e revestimentos de cada empreendimento. Segue link para download do catálogo produtos
complementares: www.gail.com.br/arquivos/catalogo-produtos-complementares-2013-ed-2.pdf

COMPLEMENTOS SUGESTÕES DE 
PAGINAÇÃO

ORIENTAÇÕES 
GERAIS

ÍCONES

PADRÃO
DE CORES
LINHA NATURAL

Uso geral em pisos de ambientes 
internos, externos e revestimentos 
verticais (paredes e fachadas).
Todos são itens resistentes 
ao escorregamento. Em locais 
sujeitos a óleos e graxas (como 
churrasqueiras) é recomendado 
o uso de impermeabilizante
adequado. Não utilizar verniz, 
resina ou cera, pois diminuem 
esta característica.

Em usos especiais, onde se requer 
resistência ao escorregamento, é 
necessário uma avaliação ampla 
das variáveis envolvidas, como tipo 
de superfície de contato, tipo de 
solado e meio contaminante, além
das características do usuário.

PLACAS PEÇAS PARA 
USOS ESPECIAIS

Cinza Oliva 
Flash
cod. 1055

Marfi m 
Caramelo 
Flash
cod. 1075

Granitado
cod. 1098

Nude
cod. 1000

Amêndoa
cod. 1230

Amêndoa 
Flash
cod. 1275

Terracota
cod. 1300

Terracota 
Flash
cod. 1305

Castor
cod. 1400

Castor Flash
cod. 1405

Cinza Platina
cod. 1750

Camurça
cod. 1810

Chocolate
cod. 1830

Concreto
cod. 1755

EFEITO
FLASH

Todos os revestimentos cerâmicos 
podem apresentar variações de 
tonalidade entre lotes de produção.
Já os materiais Flash além de
apresentar estas variações 
de tonalidade, apresentam 
propositalmente efeitos de 
movimento e/ou nuances 
de cores, potencializando a 
originalidade do projeto.
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Natural FLAT
240x240x9mm_cod. 6039 
Cores: Todas, exceto 1230, 1275



Paredes componíveis com esta coleção 
Coleção Loft e Coleção Combicolor

Natural
240x240x9mm_cod. 6029 
Cores: Somente 1230, 1275 

Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Cores: Todas, exceto 1055, 1075

Cores: Todas, exceto 1055, 1075Cores: Todas, exceto 1055, 1075

Cores: Todas

Cores: Todas

Natural
116x116x9mm_cod. 1209

Natural
240x116x9mm_cod. 1009

Natural
240x54x9mm_cod. 2109

Natural Design
240x54x9mm_cod. 2119

1078

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Arq Trama
240x240x11mm_cod. 6027

Arq Road
240x115x16x9mm_cod. 1078

Arq Street
240x116x9mm_cod. 1074

Arq Strada
240x116x12mm_cod. 1077 
Cores: Todas, exceto efeito fl ash

11mm

9mm

12mm

2311

4109

4209

3409

4019

3416

4109

4091

1009

4019

4209

4092

Rodapé Arredondado
240x100x9mm_cod. 4009

Rodapé 90˚
240x100x9mm_cod. 4019

Borda com Relevo Gradino
240x116x9mm_cod. 3416

Borda Uso Múltiplo
240x116x9mm_cod. 3409

Canto Interno Arredondado
240x30x9mm_cod. 4109

Canto Externo Arredondado
240x45x9mm_cod. 4209

Placa para Canto 90˚
180x54x54x11mm_cod. 2311

Cores: Todas, exceto efeito fl ash Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Amêndoa Flash
_cod. 1275

Cinza Oliva Flash
_cod. 1055

Castor Flash
_cod. 1405

Terracota Flash
_cod. 1305

Marfi m Caramelo Flash
_cod. 1075

Espessuras
Variadas

Garra
Cônica

Produto
para Parede

Indicado
para Rampas

Efeito
Flash

Ideal para Rampas
de Garagem

Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Junta prumo

Natural
116x116x9mm_cod. 1209
Junta prumo

Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Escama de Peixe 

Natural
240x116x9mm_cod. 1009
Escama de Peixe 

Natural
240x116x9mm_cod. 1009
116x116x9mm_cod. 1209
Dama 

Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Dama 

Abaixo seguem informações importantes sobre as etapas inerentes ao processo 
de escolha, instalação e limpeza dos revestimentos cerâmicos.

• Escolha o produto mais indicado para o uso desejado, consultando as características técnicas.

• Para manutenções futuras, adquira de 5 a 10% a mais de produtos cerâmicos que o especifi cado.
Paginações diferenciadas (tipo escama de peixe) podem gerar perdas maiores de material.

• Faça a inspeção dos produtos cerâmicos quando recebidos na obra
(confi ra modelo, quantidade, qualidade, lote e tonalidade).

• Para sua segurança, guarde uma embalagem para consultas posteriores.

• Pequenas variações de tonalidade são inerentes ao processo de fabricação de produtos cerâmicos.
Para harmonizar cores e evitar manchas claras ou escuras nas paginações (principalmente
produtos pigmentados, destonalizados propositadamente ou as linhas Flash), misture
previamente o conteúdo de varias embalagens antes de começar o assentamento.

• Em áreas sujeitas a agentes como: molho de tomate, óleos e gorduras – churrasqueiras, cozinhas, praças de
alimentação, lanchonetes, residência, etc., recomendamos uso de impermeabilizantes (manchas – classe 1).

• Para áreas sujeitas ao trafego de cargas pesadas e/ou que necessitam de proteção contra ataques
químicos, consultar as especifi cações de produtos e instruções de usos mais apropriados.

• Para áreas onde se requer resistência ao escorregamento, utilizar produtos que possuam coefi ciente
de atrito maior ou igual a 0,4, medido através do Método Tortus, conforme norma NBR 13.818.

• Recomendamos a realização de um Projeto Executivo com equipe capacitada e especialista com
o objetivo de atender as Normas Técnicas vigentes (Normas de Assentamento: NBR 13753 – Pisos
Internos e Externos; NBR 13754 – Paredes Internas; NBR 13755 – Parede Externa e Fachada).

• Para a correta aplicação dos revestimentos cerâmicos, priorize mão de obra especializada.

Para orientações de assentamento, rejuntamento e limpeza, entre em contato com a Consultoria Técnica Gail.
Contato: 55 (11) 2423-2600
Email: sac@gail.com.br

LINHA DE ARGAMASSAS, REJUNTES E PRODUTOS DE LIMPEZA
Nosso portfólio de produtos complementares é composto por argamassas, rejuntes, produtos de limpeza 
e manutenção que atendem as mais diversas exigências de uma obra. As argamassas são destinadas ao 
assentamento e rejuntamento, por isso possuem ampla variedade de resinas, adaptando-se perfeitamente 
às condições e revestimentos de cada empreendimento. Segue link para download do catálogo produtos 
complementares: www.gail.com.br/arquivos/catalogo-produtos-complementares-2013-ed-2.pdf

COMPLEMENTOS SUGESTÕES DE 
PAGINAÇÃO

ORIENTAÇÕES 
GERAIS

ÍCONES

PADRÃO
DE CORES
LINHA NATURAL

Uso geral em pisos de ambientes 
internos, externos e revestimentos 
verticais (paredes e fachadas).
Todos são itens resistentes 
ao escorregamento. Em locais 
sujeitos a óleos e graxas (como 
churrasqueiras) é recomendado 
o uso de impermeabilizante
adequado. Não utilizar verniz, 
resina ou cera, pois diminuem 
esta característica.

Em usos especiais, onde se requer 
resistência ao escorregamento, é 
necessário uma avaliação ampla 
das variáveis envolvidas, como tipo 
de superfície de contato, tipo de 
solado e meio contaminante, além 
das características do usuário.

PLACAS PEÇAS PARA 
USOS ESPECIAIS

Cinza Oliva 
Flash
cod. 1055

Marfi m 
Caramelo 
Flash
cod. 1075

Granitado
cod. 1098

Nude
cod. 1000

Amêndoa
cod. 1230

Amêndoa 
Flash
cod. 1275

Terracota
cod. 1300

Terracota 
Flash
cod. 1305

Castor
cod. 1400

Castor Flash
cod. 1405

Cinza Platina
cod. 1750

Camurça
cod. 1810

Chocolate
cod. 1830

Concreto
cod. 1755

EFEITO
FLASH

Todos os revestimentos cerâmicos 
podem apresentar variações de 
tonalidade entre lotes de produção.
Já os materiais Flash além de 
apresentar estas variações 
de tonalidade, apresentam 
propositalmente efeitos de 
movimento e/ou nuances 
de cores, potencializando a 
originalidade do projeto.
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Natural
240x240x9mm_cod. 6039 
Cores: Todas, exceto 1230, 1275



Paredes componíveis com esta coleção 
Coleção Loft e Coleção Combicolor

Natural
240x240x9mm_cod. 6029 
Cores: Somente 1230, 1275 

Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Cores: Todas, exceto 1055, 1075

Cores: Todas, exceto 1055, 1075Cores: Todas, exceto 1055, 1075

Cores: Todas

Cores: Todas

Natural
116x116x9mm_cod. 1209

Natural
240x116x9mm_cod. 1009

Natural
240x54x9mm_cod. 2109

Natural Design
240x54x9mm_cod. 2119

1078

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Arq Trama
240x240x11mm_cod. 6027

Arq Road
240x115x16x9mm_cod. 1078

Arq Street
240x116x9mm_cod. 1074

Arq Strada
240x116x12mm_cod. 1077 
Cores: Todas, exceto efeito fl ash

11mm

9mm

12mm

2311

4109

4209

3409

4019

3416

4109

4091

1009

4019

4209

4092

Rodapé Arredondado
240x100x9mm_cod. 4009

Rodapé 90˚
240x100x9mm_cod. 4019

Borda com Relevo Gradino
240x116x9mm_cod. 3416

Borda Uso Múltiplo
240x116x9mm_cod. 3409

Canto Interno Arredondado
240x30x9mm_cod. 4109

Canto Externo Arredondado
240x45x9mm_cod. 4209

Placa para Canto 90˚
180x54x54x11mm_cod. 2311

Cores: Todas, exceto efeito fl ash Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Amêndoa Flash
_cod. 1275

Cinza Oliva Flash
_cod. 1055

Castor Flash
_cod. 1405

Terracota Flash
_cod. 1305

Marfi m Caramelo Flash
_cod. 1075

Espessuras
Variadas

Garra
Cônica

Produto
para Parede

Indicado
para Rampas

Efeito
Flash

Ideal para Rampas
de Garagem

Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Junta prumo

Natural
116x116x9mm_cod. 1209
Junta prumo

Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Escama de Peixe 

Natural
240x116x9mm_cod. 1009
Escama de Peixe 

Natural
240x116x9mm_cod. 1009
116x116x9mm_cod. 1209
Dama 

Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Dama 

Abaixo seguem informações importantes sobre as etapas inerentes ao processo 
de escolha, instalação e limpeza dos revestimentos cerâmicos.

• Escolha o produto mais indicado para o uso desejado, consultando as características técnicas.

• Para manutenções futuras, adquira de 5 a 10% a mais de produtos cerâmicos que o especifi cado.
Paginações diferenciadas (tipo escama de peixe) podem gerar perdas maiores de material.

• Faça a inspeção dos produtos cerâmicos quando recebidos na obra
(confi ra modelo, quantidade, qualidade, lote e tonalidade).

• Para sua segurança, guarde uma embalagem para consultas posteriores.

• Pequenas variações de tonalidade são inerentes ao processo de fabricação de produtos cerâmicos.
Para harmonizar cores e evitar manchas claras ou escuras nas paginações (principalmente
produtos pigmentados, destonalizados propositadamente ou as linhas Flash), misture
previamente o conteúdo de varias embalagens antes de começar o assentamento.

• Em áreas sujeitas a agentes como: molho de tomate, óleos e gorduras – churrasqueiras, cozinhas, praças de
alimentação, lanchonetes, residência, etc., recomendamos uso de impermeabilizantes (manchas – classe 1).

• Para áreas sujeitas ao trafego de cargas pesadas e/ou que necessitam de proteção contra ataques
químicos, consultar as especifi cações de produtos e instruções de usos mais apropriados.

• Para áreas onde se requer resistência ao escorregamento, utilizar produtos que possuam coefi ciente
de atrito maior ou igual a 0,4, medido através do Método Tortus, conforme norma NBR 13.818.

• Recomendamos a realização de um Projeto Executivo com equipe capacitada e especialista com
o objetivo de atender as Normas Técnicas vigentes (Normas de Assentamento: NBR 13753 – Pisos
Internos e Externos; NBR 13754 – Paredes Internas; NBR 13755 – Parede Externa e Fachada).

• Para a correta aplicação dos revestimentos cerâmicos, priorize mão de obra especializada.

Para orientações de assentamento, rejuntamento e limpeza, entre em contato com a Consultoria Técnica Gail.
Contato: 55 (11) 2423-2600
Email: sac@gail.com.br

LINHA DE ARGAMASSAS, REJUNTES E PRODUTOS DE LIMPEZA
Nosso portfólio de produtos complementares é composto por argamassas, rejuntes, produtos de limpeza 
e manutenção que atendem as mais diversas exigências de uma obra. As argamassas são destinadas ao 
assentamento e rejuntamento, por isso possuem ampla variedade de resinas, adaptando-se perfeitamente 
às condições e revestimentos de cada empreendimento. Segue link para download do catálogo produtos 
complementares: www.gail.com.br/arquivos/catalogo-produtos-complementares-2013-ed-2.pdf

COMPLEMENTOS SUGESTÕES DE 
PAGINAÇÃO

ORIENTAÇÕES 
GERAIS

ÍCONES

PADRÃO
DE CORES
LINHA NATURAL

Uso geral em pisos de ambientes 
internos, externos e revestimentos 
verticais (paredes e fachadas).
Todos são itens resistentes 
ao escorregamento. Em locais 
sujeitos a óleos e graxas (como 
churrasqueiras) é recomendado 
o uso de impermeabilizante
adequado. Não utilizar verniz, 
resina ou cera, pois diminuem 
esta característica.

Em usos especiais, onde se requer 
resistência ao escorregamento, é 
necessário uma avaliação ampla 
das variáveis envolvidas, como tipo 
de superfície de contato, tipo de 
solado e meio contaminante, além 
das características do usuário.

PLACAS PEÇAS PARA 
USOS ESPECIAIS

Cinza Oliva 
Flash
cod. 1055

Marfi m 
Caramelo 
Flash
cod. 1075

Granitado
cod. 1098

Nude
cod. 1000

Amêndoa
cod. 1230

Amêndoa 
Flash
cod. 1275

Terracota
cod. 1300

Terracota 
Flash
cod. 1305

Castor
cod. 1400

Castor Flash
cod. 1405

Cinza Platina
cod. 1750

Camurça
cod. 1810

Chocolate
cod. 1830

Concreto
cod. 1755

EFEITO
FLASH

Todos os revestimentos cerâmicos 
podem apresentar variações de 
tonalidade entre lotes de produção.
Já os materiais Flash além de 
apresentar estas variações 
de tonalidade, apresentam 
propositalmente efeitos de 
movimento e/ou nuances 
de cores, potencializando a 
originalidade do projeto.
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Natural
240x240x9mm_cod. 6039 
Cores: Todas, exceto 1230, 1275



Paredes componíveis com esta coleção 
Coleção Loft e Coleção Combicolor

Natural
240x240x9mm_cod. 6029 
Cores: Somente 1230, 1275 

Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Cores: Todas, exceto 1055, 1075

Cores: Todas, exceto 1055, 1075Cores: Todas, exceto 1055, 1075

Cores: Todas

Cores: Todas

Natural
116x116x9mm_cod. 1209

Natural
240x116x9mm_cod. 1009

Natural
240x54x9mm_cod. 2109

Natural Design
240x54x9mm_cod. 2119

1078

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Arq Trama
240x240x11mm_cod. 6027

Arq Road
240x115x16x9mm_cod. 1078

Arq Street
240x116x9mm_cod. 1074

Arq Strada
240x116x12mm_cod. 1077 
Cores: Todas, exceto efeito fl ash

11mm

9mm

12mm

2311

4109

4209

3409

4019

3416

4109

4091

1009

4019

4209

4092

Rodapé Arredondado
240x100x9mm_cod. 4009

Rodapé 90˚
240x100x9mm_cod. 4019

Borda com Relevo Gradino
240x116x9mm_cod. 3416

Borda Uso Múltiplo
240x116x9mm_cod. 3409

Canto Interno Arredondado
240x30x9mm_cod. 4109

Canto Externo Arredondado
240x45x9mm_cod. 4209

Placa para Canto 90˚
180x54x54x11mm_cod. 2311

Cores: Todas, exceto efeito fl ash Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Cores: Todas, exceto efeito fl ash

Amêndoa Flash
_cod. 1275

Cinza Oliva Flash
_cod. 1055

Castor Flash
_cod. 1405

Terracota Flash
_cod. 1305

Marfi m Caramelo Flash
_cod. 1075

Espessuras
Variadas

Garra
Cônica

Produto
para Parede

Indicado
para Rampas

Efeito
Flash

Ideal para Rampas
de Garagem

Natural
300x75x10mm_cod. 6845
Junta prumo

Natural
116x116x9mm_cod. 1209
Junta prumo

Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Escama de Peixe 

Natural
240x116x9mm_cod. 1009
Escama de Peixe 

Natural
240x116x9mm_cod. 1009
116x116x9mm_cod. 1209
Dama 

Natural
240x54x9mm_cod. 2109
Dama 

Abaixo seguem informações importantes sobre as etapas inerentes ao processo 
de escolha, instalação e limpeza dos revestimentos cerâmicos.

• Escolha o produto mais indicado para o uso desejado, consultando as características técnicas.

• Para manutenções futuras, adquira de 5 a 10% a mais de produtos cerâmicos que o especifi cado.
Paginações diferenciadas (tipo escama de peixe) podem gerar perdas maiores de material.

• Faça a inspeção dos produtos cerâmicos quando recebidos na obra
(confi ra modelo, quantidade, qualidade, lote e tonalidade).

• Para sua segurança, guarde uma embalagem para consultas posteriores.

• Pequenas variações de tonalidade são inerentes ao processo de fabricação de produtos cerâmicos.
Para harmonizar cores e evitar manchas claras ou escuras nas paginações (principalmente
produtos pigmentados, destonalizados propositadamente ou as linhas Flash), misture
previamente o conteúdo de varias embalagens antes de começar o assentamento.

• Em áreas sujeitas a agentes como: molho de tomate, óleos e gorduras – churrasqueiras, cozinhas, praças de
alimentação, lanchonetes, residência, etc., recomendamos uso de impermeabilizantes (manchas – classe 1).

• Para áreas sujeitas ao trafego de cargas pesadas e/ou que necessitam de proteção contra ataques
químicos, consultar as especifi cações de produtos e instruções de usos mais apropriados.

• Para áreas onde se requer resistência ao escorregamento, utilizar produtos que possuam coefi ciente
de atrito maior ou igual a 0,4, medido através do Método Tortus, conforme norma NBR 13.818.

• Recomendamos a realização de um Projeto Executivo com equipe capacitada e especialista com
o objetivo de atender as Normas Técnicas vigentes (Normas de Assentamento: NBR 13753 – Pisos
Internos e Externos; NBR 13754 – Paredes Internas; NBR 13755 – Parede Externa e Fachada).

• Para a correta aplicação dos revestimentos cerâmicos, priorize mão de obra especializada.

Para orientações de assentamento, rejuntamento e limpeza, entre em contato com a Consultoria Técnica Gail.
Contato: 55 (11) 2423-2600
Email: sac@gail.com.br

LINHA DE ARGAMASSAS, REJUNTES E PRODUTOS DE LIMPEZA
Nosso portfólio de produtos complementares é composto por argamassas, rejuntes, produtos de limpeza 
e manutenção que atendem as mais diversas exigências de uma obra. As argamassas são destinadas ao 
assentamento e rejuntamento, por isso possuem ampla variedade de resinas, adaptando-se perfeitamente 
às condições e revestimentos de cada empreendimento. Segue link para download do catálogo produtos 
complementares: www.gail.com.br/arquivos/catalogo-produtos-complementares-2013-ed-2.pdf

COMPLEMENTOS SUGESTÕES DE 
PAGINAÇÃO

ORIENTAÇÕES 
GERAIS

ÍCONES

PADRÃO
DE CORES
LINHA NATURAL

Uso geral em pisos de ambientes 
internos, externos e revestimentos 
verticais (paredes e fachadas).
Todos são itens resistentes 
ao escorregamento. Em locais 
sujeitos a óleos e graxas (como 
churrasqueiras) é recomendado 
o uso de impermeabilizante
adequado. Não utilizar verniz, 
resina ou cera, pois diminuem 
esta característica.

Em usos especiais, onde se requer 
resistência ao escorregamento, é 
necessário uma avaliação ampla 
das variáveis envolvidas, como tipo 
de superfície de contato, tipo de 
solado e meio contaminante, além 
das características do usuário.

PLACAS PEÇAS PARA 
USOS ESPECIAIS

Cinza Oliva 
Flash
cod. 1055

Marfi m 
Caramelo 
Flash
cod. 1075

Granitado
cod. 1098

Nude
cod. 1000

Amêndoa
cod. 1230

Amêndoa 
Flash
cod. 1275

Terracota
cod. 1300

Terracota 
Flash
cod. 1305

Castor
cod. 1400

Castor Flash
cod. 1405

Cinza Platina
cod. 1750

Camurça
cod. 1810

Chocolate
cod. 1830

Concreto
cod. 1755

EFEITO
FLASH

Todos os revestimentos cerâmicos 
podem apresentar variações de 
tonalidade entre lotes de produção.
Já os materiais Flash além de 
apresentar estas variações 
de tonalidade, apresentam 
propositalmente efeitos de 
movimento e/ou nuances 
de cores, potencializando a 
originalidade do projeto.
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Natural
240x240x9mm_cod. 6039 
Cores: Todas, exceto 1230, 1275
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