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Classificação das Placas Cerâmicas  
As Normas NBR 13817 e ISO 13006 – Placas cerâmicas para revestimento – Classificação, classifica as 
placas cerâmicas por: 
 

a) Esmaltadas e não esmaltadas; 

b) Métodos de fabricação (por exemplo: prensado, extrudado e outros); 

c) Grupos de absorção de água; 

As placas cerâmicas produzidas pela Alfagrês são classificadas como BIIb, esmaltadas (GL). 

A classificação dos grupos está definida nas Normas NBR 13817 e ISO 13.006  

O primeiro caractere, o B, vem do método de fabricação, que são três: 

 A – extrudadas; 

 B – prensadas; 

 C – produzidas por outros processos. 

O IIb vem dos grupos de absorção: 

 Ia – Absorção entre 0 % e 0,5 %. 

 Ib – Absorção entre 0,5 % e 3,0 %. 

 IIa – Absorção entre 3,0 % e 6,0 %. 

 IIb – Absorção entre 6 % e 10 %. 

 III – Acima de 10 %. 

Portanto, produtos pertencentes ao grupo BIIb, são prensados e tem absorção entre 6,0 % e 10 %. 

Qualquer revestimento cerâmico, independente do processo de produção, via seca (“massa vermelha”), via úmida 

atomizada (“massa clara”), até mesmo porcelanatos, têm absorção de água e ela é necessária, por exemplo, para 

assegurar a ancoragem durante o assentamento. No entanto, cerâmicas de maior absorção podem permitir que a 

umidade chegue até à superfície, atingindo o esmalte e alterando sua coloração permanentemente. 

Engobe:  

O engobe é, de forma simplificada, a camada que permite a aderência entre a base do revestimento e o esmalte. 

O esmalte após a queima das placas cerâmicas vira um vidro, o que acontece na massa reflete no esmalte, o engobe 

tem a função de filtrar os efeitos estéticos do produto após o seu assentamento. 

 A cerâmica Alfagrês utiliza na fabricação de seus produtos 3 tipos de engobe. 

 Engobe refratário:  Suscetível ao aparecimento de mancha d’agua durante ou após o assentamento (a peça 
seca quando não está em contato com a água) 

 Engobe Selador: Mascara o aparecimento das manchas d’agua se assentado corretamente e rejuntado com 
rejunte IMPERMEAVEL;  

 Engobe Impermeavel: Não mancha – Resistente a Mancha D’agua. 
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Identificação dos engobes nas embalagens se dá pela definição da tonalidade, por exemplo:  

 Produtos com definição de Tonalidade próximos ao número 20 – Engobe Impermeável 

 Produtos com definição de Tonalidade próximos ao número 30 – Engobe selador 

 Produtos com definição de Tonalidade próximos ao número 50 – Engobe Refratário 
 

Mancha d’agua 
 

Mancha d’água é a expressão usada para descrever o “escurecimento” da superfície esmaltada dos revestimentos 

cerâmicos ocorrida quando os suportes porosos dos mesmos absorvem água. A água responsável pelo surgimento da 

mancha d’água pode ter várias procedências: 

a) da argamassa;  

b) do umedecimento das peças antes do assentamento; 

c) exposição dos revestimentos ao ambiente; 

d) água proveniente de fontes externas após o assentamento; 

 

Algumas das características responsáveis pela longevidade e crescente utilização dos revestimentos cerâmicos 

no mundo todo são a sua durabilidade, a facilidade de limpeza, e a versatilidade e riqueza de decorações. 

Não é incomum que os revestimentos localizados em áreas úmidas, ou que sejam periodicamente expostos à 

umidade, apresentem um certo “escurecimento”, conhecido como mancha d’água, quando a água chega até o suporte. 

Como só a região umedecida sofre essa alteração de cor, cria-se um efeito estético desagradável que deve ser evitado. 

A mancha d’água desaparece quando a peça seca. Nos casos em que a mancha persiste mesmo após a secagem, 

trata-se de um outro fenômeno conhecido por manchamento, que tem sua origem geralmente associada à penetração, 

juntamente com a água, de substâncias coloridas e/ou com índices de refração diferentes dos índices de refração dos 

materiais presentes nos produtos originais. 

Indiscutivelmente o aparecimento da mancha d’água em revestimentos cerâmicos assentados é indesejável. 

Assim sendo, inicialmente é preciso identificar as possibilidades para evitar o aparecimento da mesma. O 

umedecimento do suporte durante o uso geralmente está associado à especificação de material inadequado para o 

rejunte, assentamento incorreto ou falha de alguma parte da estrutura. Nesses casos as causas mais comuns são: 

• rejuntes permeável em locais úmidos; 

• assentamento incorreto; 

• vazamentos hidráulicos 

• infiltrações. 
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Nos casos do emprego de rejuntes permeáveis em locais úmidos, a umidade inevitavelmente chegará ao suporte. 

Por esse motivo a Cerâmica Alfagrês recomenda a utilização de REJUNTE IMPERMEAVEL e o assentamento em 

dupla colagem em todos seus produtos, assim podemos garantir que não teremos aparecimento de mancha d’agua no 

sistema; 

Analise do Sistema 
 

A Cerâmica Alfagrês encaminhou ao LABCCB uma amostra de material e solicitou a realização do ensaio de 

Estanqueidade (Mancha D’agua) no sistema de Pisos conforme Norma de Desempenho. 
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Este ensaio analisa o sistema de piso como um todo (substrato, assentamento, rejuntamento e placa cerâmica), 

Foi possível constatar que se corretamente assentadas as placas cerâmicas, seguindo todas recomendações 

constantes nas embalagens dos produtos Alfagrês, o produto não apresenta nenhum problema, conforme observado 

nas imagens abaixo. 
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