Um bom Revestimento na cozinha

Um aspecto agradável na cozinha e extremamente necessário, pois você passará grande
parte do dia lá, se dá com a escolha ideal para
pisos, e
revestimentos de paredes
além, é claro dos armários e forros!

O conforto e a sensação agradável que a cozinha apresenta dependem muito do
aspecto dado pelos revestimentos do piso, forros, armários e paredes. O
mercado oferece muitas alternativas, que devem ser pesquisadas, sempre com a
orientação de um especialista.

O material do piso deve ser o menos poroso, evitando a fixação
de gordura. Os materiais porosos dificultam a conservação.
Mármore, granito ou diversos tipos de cerâmica ou azulejos são
recomendáveis. A cerâmica vitrificada é uma das opções mais
indicadas para o piso.

Versatilidade, resistência e durabilidade são as
características que garantem fácil manutenção. Uniforme
nas cores e com veios realçados, o granito valoriza
esteticamente a cozinha, além de permitir limpeza quase
tão fácil quanto a cerâmica vitrificada.

O emborrachado é uma alternativa para pisos
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antiderrapantes. Sua colocação é fácil, diretamente
sobre o cimento ou qualquer outra superfície. Os
laminados plásticos adaptam-se bem a esse
ambiente e estão disponíveis em diversas cores,
com acabamento fosco ou brilhante. Os
revestimentos cerâmicos também podem ser
utilizados, porém o seu assentamento deve ser
cuidadoso, para impedir a formação de lacunas, que
com o tempo acabam retendo sujeira e gordura. A
pintura à base de epóxi, embora requeira cuidados
na execução, é outra possibilidade de acabamento.

A madeira, se usada como acabamento para
revestir bancadas e balcões, deve ser
impermeabilizada. Contudo, o aço inox ou o
granito asseguram maior durabilidade.
Cerâmica e azulejos não são indicados para
bancadas, pois o uso constante acaba por reter
sujeira.

Os armários em alvenaria são práticos e
bonitos, mas o revestimento é essencial. As
tintas a óleo ou epóxi são mais econômicas.
O laminado é o mais usado e indicado em
função de sua praticidade. Deve-se evitar
estruturas em aglomerado, que, com o
tempo, tendem a soltar as dobradiças e
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puxadores.
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