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PROGRAMA CURSO DE TADELAKT “O LAVATORIO”
1 DIA
O lavatório é feito à base de argila, que é ideal para ser revestido diretamente com
Tadelakt. Os lavatórios são feitos à mão por isso cada um é um pouco diferente do outro.
E claro, no fim do curso, cada participante pode levar o seu lavatório de Tadelakt para
casa. Para preencher os tempos de espera, até se poder continuar os trabalhos entre as
capas do lavatório, também faremos revestimentos de azulejos 15x15cm onde poderemos
experimentar outras técnicas de trabalhos com o Tadelakt em duas o mais cores.
9.00h – 9.30h

Introdução

9.30h – 13.00h

Aplicação de Tadelakt num lavatório redondo Ø45cm. O
revestimento pode ser feito com Tadelakt de Marrakech ou com
Tadelakt KREIDEZEIT.

13.00h – 14.00h

Almoço. Faremos uma pausa para o almoço num restaurante.

14.00h – 17.00h

Continuação dos trabalhos de revestimento do lavatório. Em
paralelo faremos o acabamento num azulejo com Tadelakt, em
duas cores.
Limpeza das ferramentas e do espaço de trabalho.

17.00h – 17.30h

Fim do dia

Durante o dia - em momentos de espera entre os trabalhos - faremos a introdução aos
seguintes assuntos:
- Acabamento do Tadelakt com sabão e cera;
- Preparação e uso dos pigmentos;
- Preparação do Tadelakt de Marrakech para o dia seguinte;
- Reparações de superfícies de Tadelakt
No preço total do workshop estão incluídos todos os materiais. As ferramentas
necessárias à execução dos trabalhos serão disponibilizadas por nós.
Tragam as vossas roupas de trabalho!
A vossa equipa

.

