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RELATÓRIO DE ENSAIO Nº PI1613089 
 

 

CONSULTORIA TÉCNICA 

 
 
 
INTERESSADO: CRISTAL POOL 

     Rua: Caldas Novas, 50 - Prédio Betatrade - sala 14 - CEP: 06404-000 
     Bairro: Betaville - Cidade: Barueri - SP 

  
 

 
1. SERVIÇOS EXECUTADOS: 

Foi submetida a ensaios 01 (uma) amostra de revestimento marmorizado com cristais de 
quartzo e aditivos identificada pelo interessado como “CRISTAL POOL”. A amostra foi 
entregue no laboratório central em 12/04/2016.  

 

Revestimento (g) 
Água  

(g) 

Fator 
Água/Revesti

mento 

5 000,0 800,0 0,16 

 
 Nossa equipe técnica observou as causas a seguir: 
 

2. METODOLOGIA(S) QUE SERÁ UTILIZADA(S) 

 

 ABNT NBR 13.279/05 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 
tetos - Determinação da resistência à tração na flexão e à compressão. 

 ABNT NBR 15.258/05 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 
tetos - Determinação da resistência potencial de aderência à tração. 

 ABNT NBR 15.258/05 - Argamassa para revestimento de paredes e tetos - 
Determinação da resistência potencial de aderência à tração 

 ABNT NBR 15.259/05 - Argamassa para assentamento e revestimento de paredes e 
tetos - Determinação da absorção de água e do coeficiente de capilaridade. 

 ABNT NBR 13.818/97 - NBR 13818/97 – Placas cerâmicas para revestimento – 
Especificação e métodos de ensaios – Anexo N: Determinação do Coeficiente de Atrito 
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3. RESULTADOS OBTIDOS: 

3.1 DETERMINAÇÃO DA RESISTÊNCIA À TRAÇÃO NA FLEXÃO E À COMPRESSÃO 

3.1.1  Resistência à tração na flexão 

IDADE 7 DIAS 

CORPO DE PROVA N.º 
RESISTÊNCIA 

RF (MPA) 

01 0,53 

02 0,62 

03  0,58 

Média 0,58 

Desvio Absoluto 
Máximo < 0,3 MPa 

(requisito estabelecido pela                
NBR 13.279/05) 

0,05 

 Ensaio realizado em: 27/04/2016. 
 
 

IDADE 28 DIAS 

CORPO DE PROVA N.º 
RESISTÊNCIA 

RF (MPA) 

01 0,72 

02(*) 0,75 

03  0,72 

Média 0,73 

Desvio Absoluto 
Máximo < 0,3 MPa 

(requisito estabelecido pela                
NBR 13.279/05) 

0,05 

                                       Ensaio realizado em: 18/05/2016. 
 

3.1.2   RESISTÊNCIA À COMPRESSÃO 
 
- Idade: 7 dias 
 

CORPO DE PROVA N.º 

RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO  

RC (MPA) 

01 
A 2,33 

B* 1,10 
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CORPO DE PROVA N.º 

RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO  

RC (MPA) 

02 
A 3,06 

B* 3,52 

03 
A 3,14 

B 2,81 

Média 2,7 

Desvio Absoluto Máximo 
 < 0,5 MPa 

 (requisito estabelecido pela                
NBR 13.279/05) 

0,5 

(*) – Valores excluídos para cálculo da média de do Desvio 

          Absoluto Máximo, conforme item 6.5 da NBR 13.279/05. 
         Ensaio realizado em: 27/04/2016. 
 

- Idade: 28 dias 
 

CORPO DE PROVA N.º 

RESISTÊNCIA À 

COMPRESSÃO  

RC (MPA) 

01 
A 2,79 

B* 2,86 

02 
A 2,58 

B* 2,78 

03 
A 2,83 

B 2,74 

Média 2,8 

Desvio Absoluto Máximo 
 < 0,5 MPa 

 (requisito estabelecido pela                
NBR 13.279/05) 

0,2 

(*) – Valores excluídos para cálculo da média de do Desvio 

          Absoluto Máximo, conforme item 6.5 da NBR 13.279/05. 
         Ensaio realizado em: 18/05/2016. 
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3.2 Resistência Potencial de Aderência à Tração  

 

28 dias 

CP 
nº 

Resistência 
Individual 

(MPa) 

Forma de Ruptura - % 

S S/A A F 

01 0,73 - 100 - - 

02 0,72 - 100 - - 

03 0,71 - 100 - - 

04 0,92 - 100 - - 

05 1,01 - 100 - - 

06 1,17 - 100 - - 

07 0,80 - 100 - - 

08 0,78 - 100 - - 

09 0,72 - 100 - - 

10 0,75 - 100 - - 

Resistência Potencial Média (MPa) 0,79 

   Ensaio Realizado: 09/06/2016. 
                       Nota:     S – Substrato. 
                                    S/A – Interface Substrato e Revestimento. 
                                    A – Revestimento 
                                    F – Falha na colagem da peça metálica. 
 

3.3  Determinação da absorção de água por capilaridade e do coeficiente de capilaridade 
 

Corpo de Prova 
N.º 

Absorção por 
Capilaridade 

(g/cm2) – 10 min 

Absorção por 
Capilaridade 

(g/cm2) – 90 min 

Coeficiente de 
Capilaridade 
(g/dm2.min1/2) 

01 0,06 0,12 1,0 

02 0,07 0,14 1,2 

03 0,06 0,11 0,9 

Média 0,06 0,12 1,0 

Desvio Relativo Máximo (DRM) - % 17 

                 Ensaio realizado em: 03/06/2016. 
 

3.4 Determinação do coeficiente de atrito 
 

Para a realização do ensaio foi utilizado o aparelho do tipo “Tortus” com as seguintes 
denominações: 

  - Descrição: Slipperiness Meter 
  - Modelo: SM 

- Nº de série: 033 
- Fabricante: Gabrielli 
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Coeficiente de Atrito Dinâmico 

Ciclo 
Superfície seca 

Superfície molhada com água 
mais tensoativa 

Máximo Mínimo Máximo Mínimo 

01 0,86 0,74 0,78 0,75 

02 0,84 0,73 0,77 0,72 

03 0,79 0,72 0,75 0,63 

Média 0,83 0,73 0,77 0,70 

Valor médio 0,78 0,73 

Ensaio realizado em: 21/06/2016. 

                       

4. DATA DE REALIZAÇÕES DAS VERIFICAÇÕES: 

 
Os ensaios foram realizados no período de 27/04 à  21/06/ 2016.  
 

Sem mais e permanecendo a inteira disposição de 
V.Sas para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários, apresentamos nossas, 
atenciosas saudações. 

 

Piracicaba, 11 de Julho de 2016. 

 
 

SGS LABMAT  SGS LABMAT 

 

 

 
ENG. CLODOALDO GONSALVES DE JESUS  ENG. ÁLVARO LUIS GOBATTO 

Coordenador de Laboratório Civil 
 CREA 5069391117 

 
Gerente de laboratório Civil 

CREA 0601330506 

Os resultados apresentados no presente relatório têm significação restrita e se aplicam apenas às amostras ensaiadas/analisadas.  
 As amostragens enviadas para análise são realizadas pelo próprio cliente.  
Este documento tem sua marca de autenticidade gravada. Este Relatório de Ensaio/Análise só deve ser reproduzido completo. Reprodução de partes requer aprovação escrita do Laboratório. 

The results presented in this report are limited, and apply only to the samples tested / analyzed.  
The samples sent for analysis are responsibility by the costumer. 

This document is authentic. This Test Report / Analysis can only be reproduced completely. Reproduction of parts requires written approval of the laboratory. 
________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
As informações contidas no presente relatório (ou certificado) são obtidas a partir dos resultados de procedimentos de inspeção ou teste ou calibrações ou ensaios realizados em conformidade 

com as instruções do nosso cliente, e/ou a nossa avaliação de tais resultados com base em quaisquer normas técnicas, práticas comerciais ou aduaneiras, ou outras circunstâncias que 
deveriam, em nossa opinião profissional, serem consideradas. Os resultados acima refletem aquilo que foi encontrado no local e na data da inspeção, teste ou calibração. Este relatório não 
libera os compradores e vendedores das suas responsabilidades contratuais, nem prejudica o direito de reclamação do comprador contra o fornecedor ou vendedor para compensação de 

qualquer defeito não detectado durante nossa verificação ou ocorrido depois, seja aparente ou oculto. 
Este documento é emitido pela Companhia sob suas condições gerais de serviços acessível em 5WW5://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Chamamos atenção para os itens de limitação 
de responsabilidade, indenização e jurisdição ali definidos. Qualquer alteração não autorizada, rasura ou falsificação do conteúdo ou aparência deste documento é ilegal e os responsáveis 

poderão ser processados na extensão total da lei. 
The information stated in this report (or certificate) is derived from the results of inspection or testing or calibration or essay procedures carried out in accordance with the instructions of our 
Client, and/or our assessment of such results on the basis of any technical standards, trade custom or practice, or other circumstances which should in our professional opinion be taken into 

account.  The above reflects our findings at time and place of inspection, testing or calibration. This report does not release buyers or sellers from their contractual responsabilities nor does it 
prejudice buyer’s right of claim toward sellers/suppliers for compensation for any apparent and/or hidden defects not detected during our inspection or occurring thereafter 
This document is issued by the Company under its General Conditions of Service accessible at http://www.sgs.com/terms_and_conditions.htm. Attention is drawn to the limitation of liability, 

indemnification and jurisdiction issues defined therein. Any unauthorized alteration, forgery or falsification of the content or appearance of this document is unlawful and offenders may be 
prosecuted to the fullest extent of the law. 

____________________________________________________ FIM DO RELATÓRIO __________________________________________________ 

(End of Application) 
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