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O objetivo deste manual 
é fornecer um guia geral 
para o desenho de uma 
bancada Silestone
Recomendamos a revisão de todas as informações relativas ao Silestone®, 
tais como o manual técnico de Segurança e Saúde, antes de iniciar 
qualquer trabalho. Estes documentos podem ser consultados no site da 
www.silestone.com ou contactando diretamente a Cosentino S.A.
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Raios Mínimos

É obrigatório que qualquer canto 
interno seja arredondado.

Os cantos internos das bancadas em forma 
de L devem ter um raio mínimo de 10 mm.
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Aberturas

Raio mínimo de 4 mm obrigatório para 
cantos interiores, exceto para o formato 
L, onde são necessários 10 mm.

Seguem-se exemplos de aberturas 
para acessórios como lava-loiças, 
placas, colunas, tomadas, etc.

Distâncias mínimas

Devem ser respeitadas as 
seguintes distâncias:

• A distância entre o encaixe e a parte 
exterior do bordo da placa deve ser de, 
pelo menos, 5 cm.

• A distância entre o encaixe e a parte 
exterior lateral da placa (junta) deve 
ser de, pelo menos, 15 cm

Placa R 10 mm

Placa e bancadas em 
forma de L R 10 mm

R 10 mm

50 mm min.

150 mm min.

50 mm min.

50 mm min.

R 20 mm

R 5 mm

Lava-loiça R 20 mm

Lava-loiças R 20 mm

Box R 5 mm

Tomadas R 5 mm

Abertura para o exaustor
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Vãos

 
  

 

 
 

                                   

 
 
 
 

 

1 2 1 2
 (4) (5) C , C  ≥ 10 cm; C  + C  ≥ 35 cm;   

(6) C
1
, C

2
, C

3
,  C

4
 ≥ 10 cm; C

1
 + C

2
 ≥ 35 cm; C

3
 + C

4
 ≥ 35 cm 

A

V

A

V

≥V

≥VL

≥VC

VL

VC

(1) (2) (3)

12mm 20mm 30mm

Vão lateral completo (4) (5) V ≤ 5 cm V ≤ 10 cm V ≤ 20 cm V ≤ 30 cm V ≤ 50 cm V ≤ 70 cm

Vão lateral parcial (6) N/A N/A V
L
 ≤ 40 cm;  

V
C
 ≤ 15 cm 

V
L
 ≤ 70 cm;  

V
C
 ≤ 25 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 30 cm

V
L
 ≤ 140 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V
C2

C1

≥VV

≥V

C2C1

V

C3

C1 C2

C4 ≥VC

≥VL VL

VC

(4) (5) (6)

L

12mm 20mm 30mm

FAMÍLIA I, VI

Vão lateral completo (1) (2) V ≤ 5 cm V ≤ 10 cm V ≤ 20 cm V ≤ 30 cm V ≤ 50 cm V ≤ 70 cm

Vão lateral parcial (3) N/A N/A V
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 ≤ 40 cm;  
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 ≤ 100 cm;  
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VÃOS SEM ABERTURAS

VÃOS COM ABERTURAS

*A ≥ 60cm; V = Vão; VL= Comprimento do vão, VC= Largura do vão
Carga estática pontual máxima = 100Kg

*A ≥ 60cm; V = Vão; VL= Comprimento do vão, VC= Largura do vão
Carga estática pontual máxima = 100Kg

Condições:

A tabela anterior aplica-se a bancadas com uma única abertura. Para mais informações, por favor contacte a Cosentino.

FAMÍLIA II, III, IV, V FAMÍLIA I, VI FAMÍLIA II, III, IV, V FAMÍLIA I, V FAMÍLIA II, III, IV, V

FAMÍLIA I, VI FAMÍLIA II, III, IV, V FAMÍLIA I, VI FAMÍLIA II, III, IV, V FAMÍLIA I, V FAMÍLIA II, III, IV, V



DESIGN E INSTALAÇÃO BANCADAS SILESTONE  9 

3 mm

3 mm

3 mm

Canto 1/4
Canto polido

Folga de 3 mm preenchida com silicone

Canto meia-esquadria

Canto não polido

Canto reto

Parede

1 mm

1 mm

Uniões. Juntas e 
revestimentos possíveis

Devido às irregularidades da parede e 
aos possíveis movimentos estruturais 
do edifício, a Cosentino recomenda 
deixar uma junta perimetral de 3 mm na 
bancada. Estes espaços visíveis devem 
ser preenchidos com silicone. A junta 
entre o revestimento e a bancada deve 
ser selada com um cordão de silicone.

Cantos da  
bancada

O Silestone oferece a possibilidade de obter 
diferentes bordos com a mesma textura e a 
mesma cor em toda a espessura da placa.

Precauções: recomenda-se chanfrar 
os bordos exteriores da bancada para 
melhorar a resistência ao impacto 
e assim evitar possíveis cortes.

A resistência ao impacto melhora 
proporcionalmente quanto maior for 
o chanfro. O chanfro mínimo será de 
1 mm quando o bordo está escondido 
ou não exposto (por exemplo, contra 
uma parede) e de 3 mm como chanfro 
mínimo quando se encontre exposto.

No entanto, é muito comum realizar outro 
tipo de bordos com os referidos, apesar de 
serem mais complexos a nível técnico.

Nota: não se aprovam chanfros 
cinzelados ou martelados.

Canto reto

Flauta 

A

R

Canto reto com chanfro

Canto peito de pombo

E

G

Canto redondo

Canto meio redondo

F

B
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Fendas ou ranhuras 
de drenagem

• Profundidade máxima de 4 mm em 
todas as espessuras (12, 20, 30)

• Distância mínima de 6 mm entre cada 
ranhura.

Lava-loiças  
e placas

As placas e os lava-loiças embutidos nivelados 
com a bancada, estão cada vez mais em voga. 
Podem ser instalados três tipos de lava-loiças:

A. Lava-loiça sobre 
a Bancada

O bordo está completamente 
protegido pelo lava-loiça.

B. Lava-loiça ao nível 
da a bancada

A impermeabilização é garantida 
por um cordão de silicone de 1 
mm em redor do perímetro.

C. Lava-loiça sob 
a Bancada

Neste caso, o bordo interior está 
mais exposto a impactos e choques. 
A Cosentino recomenda, neste caso, 
o arredondamento do bordo.

12 mm 4 mm Max.

20 mm
8 mm Max.

São necessários dois reforços nesta zona, uma vez que a espessura foi reduzida.

Profundidade 
máxima de 4 
mm.

6 mm
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Silestone

t/2 t

Além disso, para lavatórios grandes, 
recomenda-se a colocação de barras de apoio 
debaixo do lava-loiça, para que o peso seja 
suportado pelas barras e não pela bancada.

Barras de apoio

Brocas e grampos  
de fixação 

Todas as incisões, fendas ou orifícios não 
podem ser superiores a metade da espessura

Fixe o suporte da bancada com

os trilhos que rodeiam o recorte.
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Placas

Os critérios de desenho para as 
placas de vitrocerâmica são os 
mesmos que para as pias.

A Cosentino recomenda deixar uma 
distância de 50 mm entre a placa eléctrica 
e o revestimento de Silestone® e para 
placas a gás de pelo menos 80 mm.

• Deixar sempre um espaço extra de 4 
mm entre o eletrodoméstico e o bordo 
do corte para a expansão do material.

4 mm

Silestone Placa
Fita de dissipação de calor

R Min. 10 mm

2 mm

X t= distância recomendada 
pelo fabricante de placas

Silestone® recomenda a instalação de 
placas encastradas em bancadas de 
Silestone, somente se se respeitam 
as seguintes distâncias:

Silicone resistente ao calor 2 mm

12 mm

x + 2 mm

30 mm 8 mm Max.

x + 2 mm

20 mm 8 mm Max.

x + 2 mm

50 mm Min. 80 mm Min.
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Ø 68 mm

Acessórios e 
revestimento

O revestimento de paredes interiores 
pode ser feito com adesivos de alta 
aderência ou silicones, tais como 
produtos de poliuretano ou epoxídicos.

Os orifícios feitos para a união de acessórios 
(tomadas, interruptores, etc.) devem 
ser feitos com brocas circulares.

Para aberturas maiores, devem 
efetuar-se orifícios adjacentes.

A perfuração deve ser feita com 
ferramentas homologadas.

Se o orifício a perfurar estiver próximo de 
uma esquina, deixe uma distância mínima 
de 5 cm entre a esquina e o orifício.
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5 mm 5 mm

50 mm 50 mmBancada sobre forno Bancada sobre mobiliário

Electrodomésticos: 
forno, placas de indução, 
máquinas de lavar loiça...

Deve ser deixado um espaço entre a 
bancada e o mobiliário para permitir 
uma ventilação adequada.

* a fita isolante dissipadora de calor 
deve ser instalada em torno do 
perímetro da abertura da bancada

É necessário instalar um isolante para 
evitar a transmissão de calor por condução 
e convecção entre o forno/máquina de 
lavar loiça e a bancada. Opcionalmente, 
pode ser incluído um isolamento com 
acabamento metálico para evitar a 
transmissão de calor por radiação.



DESIGN E INSTALAÇÃO BANCADAS SILESTONE  15 

Instalação  
da bancada

Antes de iniciar a instalação, é importante 
lembrar que a bancada de Silestone® 
requer um nivelamento adequado e 
que os suportes devem estar limpos e 
livres de objetos. Para recomendações 
sobre fabricantes de ferramentas, 
massas e produtos complementares, 
por favor contacte o representante do 
Cosentino Center mais próximo de si.

Medições

Os reforços numa bancada de cozinha 
são essenciais para garantir uma 
instalação adequada. Estes reforços 
devem ser sempre instalados.

• Silestone deve ser suportado em todo 
o perímetro completo da estrutura.

• A bancada deve repousar sobre as 
costelas da armação do mobiliário a 
cada 600 mm.

• Reforçar e apoiar em torno das 
aberturas.

• A bancada deve ter apoios sob cada 
uma das juntas de união.

49

60 cm

60 cm

60 cm
60 cm 60 cm

56

P

Recomendado

Não recomendado

Parede Reforços

2 x 4 / 4 cm Faixa frontal 4 
x 4 / 6 cm Faixa frontal

Não se recomenda deixar 
este espaço livre entre o 
mobiliário e a bancada

Suporte do mobiliário

Silestone
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Bancadas  
com canto reto

Para bancadas com desenhos de canto reto 
a estrutura interna da bancada não pode 
ser escondida, recomendamos um suporte 
total e nivelado para toda a estrutura. Para 
tal, recomendamos que instale uma placa 
contínua de MDF (ou material similar) 
integrada no mobiliário de cozinha.

Bancadas com canto 
meia-esquadria

No caso de bancadas com canto meia-
esquadria, é necessário reforçá-las com 
estruturas ocultas como faixas de Silestone, 
etc. Devem ser instalados para garantir o 
correto nivelamento da bancada com o móvel 
de cozinha. E também para proporcionar 
uma maior resistência à bancada. Estes 
reforços devem ser colocados em torno das 
aberturas e do perímetro final da bancada, 
para que repousem diretamente sobre os 
apoios verticais do mobiliário de cozinha.

Além disso, é importante colocar 
estes reforços perimetrais em torno 
dos rebaixes para tornar as aberturas 
mais fortes e reforçar a área.

É igualmente necessário reforçar as 
áreas que apresentam aberturas para 
dar mais estabilidade à bancada.



DESIGN E INSTALAÇÃO BANCADAS SILESTONE  17 

Bancada em forma de L

A COSENTINO recomenda acrescentar uma 
junta no ângulo ou mudança de direção, para 
o fabrico de bancadas em forma de L, .

A B

Colagem

Para as juntas, siga os passos seguintes:

1) Limpe a área, removendo toda a sujidade 
e pó. Antes da colagem, é aconselhável 
colocar fita adesiva em ambos os lados 
da junta para manter o trabalho limpo.

2) Preencha todos os orifícios com 
silicone ou Solumastic. Também pode 
ser utilizado poliéster colorido.

3) Aplique o removedor de silicone e 
esfregue para eliminar qualquer excesso. 
A Cosentino recomenda remover o 
excesso de silicone com CleanColorsil

Além disso, a Cosentino oferece uma 
gama de produtos complementares 
para os marmoristas, que lhes permite 
obter um acabamento perfeito para 
qualquer cor, com resinas e silicones, 
que combina com os tons oferecidos.

Para mais informações, visite http://
pro.cosentino.com/es/
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Medidas preventivas

Para garantir um processamento e instalação 
adequados de SILESTONE, é importante tomar 
precauções, acelerar os tempos de trabalho 
e evitar limpezas e manchas desnecessárias.

Abaixo estão dois procedimentos de 
boas práticas durante a instalação:

Limpeza e 
manutenção

Limpeza de 
silicone e cola

Durante a fabricação (corte a meia-
esquadria, polimento, limpeza geral das 
peças) e a instalação da bancada (juntas, 
revestimento, etc.) onde são utilizadas 
colas, adesivos e silicones, recomendamos 
uma limpeza posterior, o mais tardar 
30 minutos após a colagem. Para tal, 
utilize toalhas de algodão ou papel.

Utilizar o Clean Colorsil (complemento 
profissional da Cosentino) como produto 
de limpeza de silicone e adesivo; ou, 
em alternativa, pode ser utilizado álcool 
isopropílico (Isopropanol) ou etanol.

Produtos não 
recomendados

Produtos como o solvente ou a 
acetona não devem ser utilizados 
para limpar bancadas ou placas.

Não devem ser utilizados esfregões 
Recomenda-se a utilização de um pano 
de micro-fibras ou papel molhado.

Isenção de 
responsabilidade

Este manual foi criado para fornecer 
orientações informativas para o desenho 
e instalação de produtos Silestone®.

As informações fornecidas são 
meramente informativas e o cliente deve 
verificá-las mais exaustivamente.

Para qualquer consulta ou informação 
adicional, consulte o site www.cosentino.
com ou contacte a Cosentino, S.A.

• Fita adesiva para evitar que a cola se 
espalhe sobre a superfície do material

• Utilização de uma espátula para 
remover corretamente o excesso de 
silicone.
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* Para mais informações sobre cores certificadas pelo NFS visite www.nsf.org.

COSENTINO 
Ctra. Baza a Huércal - Overa, km 59 / 04850 - Cantoria - Almería (Espanha)  

Tel.: +34 950 444 175  info@cosentino.com   www.cosentino.com    
F T ò @GrupoCosentino
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