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O PRESENTE MANUAL TEM COMO 
OBJETIVO FORNECER INSTRUÇÕES 
GERAIS RELACIONADAS COM 
O DESIGN, O EMBALAMENTO E  
A DESLOCAÇÃO E INSTALAÇÃO DE 
UMA BANCADA DEKTON®

Recomendamos a consulta do restante material de informação Dekton®, 
como os manuais de fabrico ou a secção de segurança, antes de dar início 
a qualquer trabalho. Para consultar estes documentos acerca do produto, 
visite a página Web www.dekton.com ou contacte a Cosentino, S.A..
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PRINCÍPIOS 
DE DESIGN

MEDIÇÕES 

As medições exatas são essenciais 
para um trabalho eficaz. Além 
disso, deve-se ter em conta que é 
necessário ter uma coordenação 
adequada entre a medição, o 
fabrico e a instalação. 

As ferramentas a utilizar para 
a medição da bancada são as 
seguintes: fita métrica, nível 
(2 metros), esquadro, lápis, 

As peças grandes em bancadas 
são cada vez mais comuns. Essas 
peças são muito pesadas e, se 
existir qualquer desajuste do 
material de suporte ou qualquer 
desnivelamento do mesmo, a 
integridade da bancada poderá 
ser afetada. A Dekton® recomenda 

DESIGN 
DO CORTE
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régua e papel milimétrico (caso 
necessário).

Durante a medição do móvel, é 
imprescindível verificar o estado 
do mobiliário: nivelamento dos 
móveis e integridade estrutural 
(mobiliário rígido e resistente) 
para detetar quaisquer defeitos 
antes de dar início ao trabalho.

Para garantir uma medição 
apropriada, deve ser feito um 
croqui da área de trabalho e 
corte da bancada. Deve também 
verificar-se se as juntas e o corte 
estão corretamente desenhados 
(tamanho, geometria, cortes das 
peças).

a colocação de uniões nas peças 
com geometrias mais complexas e 
com cantos em meia-esquadria.

Deve-se prestar especial atenção 
em caso de cortes em forma 
de “L” e seguir cuidadosamente 
as recomendações de reforços 

internos e apoio da bancada, 
conforme explicado nas próximas 
secções. Se o design assim o 
permitir, a Dekton® recomenda a 
realização de cortes em bancadas 
em forma de “L”.
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R5mm
45º

3mm

45º

R5mm
3mm

1) BANCADAS COM 
CANTOS RETOS 

2) BANCADAS COM CANTOS 
EM MEIA-ESQUADRIA 

3) OUTRAS 
POSSIBILIDADES

OPÇÃO A

OPÇÃO B

OPÇÃO A

Bancadas com cantos retos 
ou em meia-esquadria.

OPÇÃO B

Bancadas com cantos retos.

Dependendo do acabamento 
da superfície Dekton®, 
recomendamos uma continuidade 
do design, oferecendo, assim, 
uma solução de design eficiente 
e prática.

 
Na imagem 

é apresentado o 
design da bancada com 

acabamento mate texturizado 
e com veios contínuos, onde 
se explica a forma como se 

efetuam as uniões:

R10

3mm
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ABERTURAS. 
RAIOS MÍNIMOS E 
DISTÂNCIAS MÍNIMAS

RAIOS 
MÍNIMOS 

Nas aberturas efetuadas nas placas Dekton®, é obrigatório um raio mínimo 
de 5 mm. Recomenda.se a realização de raios maiores quando o design da 
cozinha assim o permita, uma vez que irá proporcionar uma maior rigidez 
da peça.

Em seguida são apresentados 
exemplos recomendados de 
aberturas para lava-louças, 
placas, recortes para colunas, 
etc.

Placa R 10 mm
Lava-louça R 20 mm Recorte R 5 mm

Placa R 10 mm Lava-louça R 20 mm Recorte R 5 mm

R 10 mm R 20 mm
R 5 mm 



9

DISTÂNCIAS 
MÍNIMAS

Deve respeitar-se as seguintes 
distâncias:  

 ‣ A distância entre a abertura e o 
rebordo do canto deve ser no 
mínimo 5 cm. 

 ‣ A distância entre a abertura e 
as uniões/juntas deve ser no 
mínimo 15 cm. 

 

Para efetuar 
aberturas grandes, com 

duas travessas, recomendamos 
a realização de peças individuais. 
Também é possível deixar uma 
estaca pré-cortada no extremo 
oposto durante o transporte.

Abertura para exaustor 

Mín. 50 mm

Mín. 150 mm

Mín. 50 mm

Mín. 50 mm

Mín 50 mm.
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BALCÕES 

Em balcões, recomendamos o 
cumprimento das distâncias seguintes 
de acordo com a espessura:

A tabela anterior aplica-se apenas em bancadas com abertura. 
Para mais informações, contacte a Cosentino®

*A ≥ 60 cm; V = Balcão;  VL = Balcão Grande; VC = Balcão Pequeno  
Carga estática pontual máxima = 100 kg 
Condições: (4) (5) C1, C2 ≥ 10 cm; C1 + C2 ≥ 35 cm
 (6) C1, C2, C3,  C4 ≥ 10 cm; C1 + C2 ≥ 35 cm; C3 + C4 ≥ 35 cm

*A ≥ 60 cm; V = Balcão;  VL = Balcão Grande; VC = Balcão Pequeno  
Carga estática pontual máxima = 100 kg

BALCÕES EM BANCADAS SEM ABERTURAS 12mm 20mm

Balcões lado completo (1) (2) V ≤ 25 cm V ≤ 50 cm
Balcões lado parcial (3) V

L
 ≤ 50 cm;  

V
C
 ≤ 20 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V

A

V

≥V

≥V
L

V
L

V
C

≥V
C

 1

 4

 2

 5

 3

 6

BALCÕES EM BANCADAS COM ABERTURA 12mm 20mm

Balcões lado completo (4) (5) V ≤ 25 cm V ≤ 50 cm
Balcões lado parcial (6) V

L
 ≤ 50 cm;  

V
C
 ≤ 20 cm

V
L
 ≤ 100 cm;  

V
C
 ≤ 40 cm

A

V

V ≥V

C
2

C
1

≥V

V

C
1

C
2 C

2
C

1

C
3

C
4

≥V
L

V
L

V
C

≥V
C
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CANTOS DE 
BANCADAS

CANTO EM 
MEIA-ESQUADRIA

JUNTAS. UNIÕES 
E REMATES

CANTO EM 
ABERTURA POLIDA

CANTO SEM 
POLIMENTO

CANTO 
RETO

Recomenda.se a realização de biséis nos rebordos expostos das 
bancadas para uma maior resistência ao impacto e evitar possíveis 
cortes. Quanto maior o bisel, maior a resistência ao impacto. O bisel 
deverá ter no mínimo 1 mm quando estiver oculto, ou não exposto 
(por exemplo, na parede), e 3 mm quando estiver visível, ou exposto. 
Apesar disso, é normal efetuar biséis maiores do que os mencionados 
anteriormente devido à sua complexidade técnica. 

A Dekton® recomenda a utilização dos seguintes cantos para bancadas:

Devido às irregularidades 
da parede e aos possíveis 
movimentos estruturais do 
edifício, recomendamos que 
deixe uma junta de dilatação 
perimétrica de 3 mm na 
bancada. As zonas visíveis 
devem ser preenchidas com 
silicone. A união entre o remate 
e a bancada deve ser selado 
com um cordão em silicone.

Estes tipos de canto reduzem a lascagem e as roturas 
durante a utilização da bancada.

Separação de 3 mm
Preenchida com silicone

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

3mm

3mm

3mm

1mm

1mm

1/4 Canto

Parede
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LAVA-LOUÇAS E 
PLACAS INTEGRADOS

As placas e lava-louças integrados são cada vez mais comuns nas 
bancadas para cozinhas. Existem três tipos de lava-louças integrados:

O canto está totalmente protegido pelo lava-louça.

A) LAVA-LOUÇA INSTALADO SOBRE A BANCADA

A estanquidade é assegurada através de um cordão de 
silicone de 1 mm. A Dekton® recomenda a instalação de 
lava-louças integrados apenas em bancadas de 12 e 20 mm.

B) LAVA-LOUÇA INTEGRADO

Neste caso o canto está mais exposto a choques. 
Recomendamos os cantos redondos.

C) LAVA-LOUÇA INSTALADO SOB A BANCADA

Pias que incluiem planos inclinados devem ser 
efectuadas com um pedaço do mesmo material 
colado  no lado inferior com Mastidek, isto mantem 

a textura original do produto. Abaixo encontra um 
exemplo de um pio recomendado em Dekton.

Nos casos A e B, protege-se 
o material e é recomendável 

em zonas expostas a possíveis 
pancadas.

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

4mm
Máx.

8mm 
Máx.
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Os lava-louças 
fabricados com peças do 

mesmo material e em meia-
esquadria na bancada não são 
recomendados, uma vez que o 

raio mínimo interno de  
5 mm não é respeitado.

Para além disso, em caso de lava-louças de grandes 
dimensões, recomendamos a colocação de barras de 
suporte na parte inferior dos mesmos para que o peso 
seja suportado pelas barras e não pela bancada.

INFORMAÇÕES 
ADICIONAIS

 

Barra de suporte do lava-louça

Se forem adicionadas ranhuras para escorredor, o local 
onde estas são colocadas deve ser reforçado. 

A Cosentino® garante este tipo de fabrico apenas 
quando não se ultrapasse a espessura do material 
em 25%, isto é, 5 mm para uma espessura de 20 
mm e 3 mm para uma espessura de 12 mm, quando 
há um polimento da zona rebaixada e que sobre 
essas ranhuras seja aplicado o “COLOR ON”, o reboco 
desenvolvido pela Cosentino®.
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As placas encastradas seguem os mesmos princípios de design dos lava-
louças. Recomendamos que deixe uma distância mínima de 50 mm entre 
a placa e o revestimento Dekton® em placas elétricas e de indução e de 
80 mm em placas a gás.

PLACAS

A Dekton® recomenda a instalação de placas integradas apenas em 
bancadas de 12 a 20 mm, tendo em conta as seguintes distâncias:

X = Medida recomendada pelo fabricante da placa

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

12 mm

x + 2 mm
x + 2 mm

8 mm
Máx.

4 mm
Máx. 20 mm

2mm

Silicone resistente ao calor 2 mm

Mín. 50 mm Mín. 80 mm 

Máx.  
4 mm 

Máx.  
8 mm 

R Mín. 10 mm 
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O revestimento de paredes interiores unidas pode 
ser efetuado através de um sistema de revestimento 
simples, utilizando adesivos cimentícios - consultar 
o manual de instalação de grande formato Dekton® 
- diretamente sobre a parede de suporte interior, na 
qual foram coladas as peças Dekton®.

Também se pode aplicar silicone e adesivos de 
elevada aderência, como poliuretano ou epóxi.

As aberturas efetuadas para a colocação de 
acessórios (tomadas, interruptores, etc.) devem ser 
efetuadas através de perfurações circulares, podendo 
sobrepor-se entre elas. Os furos devem ser efetuados 
com ferramentas homologadas.

REVESTIMENTOS 
E ACESSÓRIOS

Se a perfuração a ser 
efetuada estiver perto de 

uma esquina, deve-se deixar 
pelo menos 5 mm de distância 

entre a esquina e o furo.
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EMBALAMENTO 
E DESLOCAÇÃO DA 
PEÇA FABRICADA

PREPARAÇÃO DA 
PEÇA E CONTROLO 
DE QUALIDADE

Uma vez fabricada a bancada, é 
importante colocar as peças em 
bancos e efetuar um controlo 
de qualidade juntamente com o 
plano da encomenda: medidas 
das peças, verificação de cantos 
polidos, aberturas, etc.

EMBALAMENTO  

Após a inspeção visual da 
peça, deve proceder-se ao 
embalamento. Para o fazer, os 
cantos devem ser protegidos com 
cantoneiras para evitar impactos 
e a superfície deve ser cobertura 
com uma película protetora.

Para peças com aberturas 
de grandes dimensões 
recomendamos a utilização 
de barras fixadoras para evitar 
movimentos e roturas na peça.
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CARGA 
E DESCARGA

A) Preparar o cavalete (de 
madeira ou metálico, dependendo 
do destino da peça); cobrir 
o cavalete com madeiras ou 
pequenas almofadas acolchoadas 
para amortecer os movimentos 
e pancadas durante o transporte 
da peça.

B) Colocar o a peça em ambos os 
lados do cavalete, equilibrando 
a carga e com as peças bem 
assentes na estrutura do cavalete.

C) Fixar a carga com madeira ou 
cintas, sem que estas estejam 
demasiado apertadas, mas sim 
fixas e seguras.

D) Transportar a carga com um 
empilhador até ao camião de 
forma segura e que não apresente 
riscos.

E) Para a descarga, verificar se 
não houve qualquer deslocação 
das peças durante o transporte e 
que todas chegaram em perfeitas 
condições.

É importante assegurar que as 
peças sejam transportadas de 
forma vertical, dando especial 
atenção às peças com aberturas.
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* A Cosentino® recomenda sempre a utilização de travessas intermédias para espessuras de 12 mm.

A espessura de 8 mm não foi incluída, uma vez que deve ser suportada por baixo 
de forma contínua. As recomendações de peso máximo apresentadas na tabela 
anterior destinam-se a bancadas com 60 cm de largura.

INSTALAÇÃO 
DA BANCADA

SUPORTES 
E REFORÇOS

BANCADAS COM ABERTURAS 56 X 49 cm (vitrocerâmica) P - Peso Máximo (kg) D - Distância entre apoios (cm) 
12 mm 75

5620 mm 100

 BANCADAS SEM ABERTURAS

12 mm 100
120*20 mm 150

Antes de dar início à instalação da bancada, deve-se 
ter em conta a necessidade de criar um apoio correto 
para a bancada Dekton®. A zona de apoio deverá 
estar limpa e desobstruída. Para recomendação 
de fabricantes de ferramentas, massas e produtos 

Os reforços numa bancada de cozinha são essenciais 
para garantir uma instalação correta. Esses reforços 
devem existir sempre e devem ter um apoio contínuo 
suficientemente robusto e com uma largura de 2 
cm. Estes devem ainda estar integrados no móvel de 
cozinha (para os modelos com canto reto/simples) 

complementares, contacte o seu representante 
Cosentino diretamente no CENTRO mais próximo. Este 
poderá ajudá-lo com quaisquer dúvidas para que o 
trabalho de fabrico seja adequado.

ou ocultos dentro da estrutura da bancada (para os 
modelos com canto em meia-esquadria). Na tabela 
seguinte, pode consultar o peso máximo que deve 
suportar a bancada (com ou sem aberturas) de acordo 
com a respetiva espessura e a distância entre apoios:
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BANCADAS COM 
CANTOS RETOS

BANCADAS 
SEM ABERTURAS

BANCADAS COM 
ABERTURAS 60 X 60 CM

D

60cm

P

P

D = 60cm

P

D = 120cm

D

P

49 56

60cm

Se o peso e 
a distância entre 

os suportes da bancada 
estiverem acima dos limites 

descritos anteriormente na tabela, 
recomendamos um reforço. 

Para casos diferentes dos 
mencionados¬, contacte a 

Cosentino®.

Nas bancadas com cantos retos, nas quais não é 
possível ocultar nenhuma estrutura interior, deve 
existir um apoio total, nivelado e plano em toda 
a sua estrutura. Para conseguir esse apoio total, 
especialmente em bancadas Dekton® com espessuras 
de 8 e 12 m, deve-se colocar uma superfície contínua 

tipo tabuleiro de madeira ou similar integrada nos 
móveis da cozinha. 

De seguida são apresentadas imagens que ilustram a 
forma como os móveis de cozinha devem ser feitos 
para uma colocação correta da bancada:
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BANCADAS COM CANTOS 
EM MEIA-ESQUADRIA

No caso de bancadas com 
cantos em meia-esquadria, 
devem ser colocadas estruturas 
internas ocultas como perfis, 
faixas, etc., que vão assegurar 
um nivelamento correto entre a 
bancada e os móveis de cozinha 
e uma maior rigidez da bancada, 
sobretudo quando esta possui 
uma espessura de 12 mm. Para 
espessuras de 8 mm, deve-se 
colocar um suporte contínuo. 

Também se pode colocar esse 
suporte em espessuras de 12 mm.

Os perfis mencionados devem ser 
distribuídos perimetricamente 
na geometria final da bancada 
para que se apoiem diretamente 
as partes laterais dos móveis de 
cozinha. Além disso, é importante 
colocar perfis perimétricos nas 
aberturas para uma maior força 
e rigidez nessa zona. Também 
é necessário reforçar as zonas 

com aberturas, para uma maior 
estabilidade da bancada. Deve-se 
deixar 2 a 3 mm entre o rebordo 
da abertura e o perfil instalado. 
Para a instalação dessa estrutura, 
a Dekton® recomenda a utilização 
de perfis Dekton®. Também podem 
ser utilizados perfis de granito ou 
de mármore. É importante garantir 
que os coeficientes de dilatação 
do perfil e da bancada sejam 
semelhantes.
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PREPARAÇÃO 
DE MÓVEIS

De seguida são enumerados os 
passos que devem ser efetuados 
na preparação dos móveis nos 
quais a bancada será instalada: 

1) Colocar a bancada nos armários. 

2) Verificar se a bancada tem a 
forma e o tamanho corretos.

3) Analisar os apoios dos móveis 
onde será colocada a bancada. 
Devem estar bem apoiados 
no solo e devem ser sólidos e 
resistentes. No caso de existirem 

desníveis, devem ser utilizados 
calços calibrados (1, 3, 5 mm). 
As zonas mais criticas situam-se 
normalmente na zona da placa ou 
em móveis com largura elevada (a 

partir de 90 cm). Os espaços entre 
a bancada e os armários devem 
ser preenchidos com silicone.

4) Efetuar uma última inspeção 
visual e verificar se a bancada está 
reta e nivelada.
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COLAGEM

Para efetuar as juntas, deve-se 
seguir as seguintes instruções: 

Recomendamos a colocação de 
uma fita de proteção em ambos 
os lados das juntas para garantir a 
limpeza do trabalho.

1) O espaço deve ser limpo para 
que fique sem pó ou sujidade. 
Antes da colagem, recomendamos 
a colocação de uma fita de 
proteção em ambos os lados das 
juntas para garantir a limpeza do 
trabalho.

2) Os espaços devem ser 
preenchidos com silicone ou 
Mastidek de cor. Devem ser 
utilizadas colas homologadas e da 
mesma cor da bancada. Também 
podem ser utilizados todos os 
adesivos recomendados pela 
Dekton® (Akemi, Integra, QMC, 
etc.).

3) Deve ser aplicado um 
removedor de silicone e o silicone 
deve ser alisado/uniformizado 
para eliminar restos. Os restos de 
silicone podem ser limpos com 
CleanColorsil. Também se pode 
utilizar acetona. Recomendamos a 
proteção da superfície do material 
com uma fita de espuma em 
ambos os lados da junta/união 
para facilitar a limpeza.

Para a colagem de materiais, a Dekton® recomenda a utilização de 
massas homologadas (Mastidek, epóxi e poliuretano). Estas massas 
possuem características especiais que se adaptam perfeitamente a 
produtos de porosidade nula e que são resistentes à radiação ultravioleta, 
sendo, portanto, adequadas para utilização em aplicações no exterior.
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EXONERAÇÃO DE 
RESPONSABILIDADE

Este manual foi concebido para fornecer recomendações e informações acerca do design e da colocação de 
placas Dekton®. As informações aqui incluídas são apenas de caráter informativo e devem ser consultadas pelo 
cliente antes do início dos trabalhos. 

No caso de dúvidas ou se necessitar de mais esclarecimentos, visite a página Web www.dekton.com ou contacte 
a Cosentino, S.A.



COSENTINO HEADQUARTERS

Ctra. Baza a Huércal-Overa, km 59. 04850 Cantoria, Almería (Spain)
+34 950 444 175   info@cosentino.com  www.cosentino.com

www.dekton.com


