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METACRYLATO

DESTAQUE
- Execução a temperaturas negativas
- Acabamento liso ou antiderrapante 
- Indústria de tráfego médio e/ou pesado

Construir, aplicar ou reparar pavimentos industriais pode traduzir-se num trabalho desafiante. 
A nossa solução? Metacrylato, um pavimento que inclui uma complexa gama de sistemas, garantindo um 
resultado perfeito e adaptado às exigências e requisitos do setor industrial.
Com flexibilidade na sua aplicação basta apenas 2 horas para atingir a resistência máxima, garante-se, 
assim, o menor impacto na actividade produtiva ou laboral da sua indústria.
Aplicado em indústria de tráfego médio e/ou pesado, com acabamento liso ou antiderrapante, não apresenta 
juntas, suportando limpeza a vapor.
Pode ser aplicado a temperaturas negativas.

POLIURETANO

DESTAQUE
- Execução a temperaturas negativas
- Acabamento liso ou antiderrapante 
- Indústria de tráfego médio e/ou pesado

Elevada resistência química, térmica e mecânica são as características que definem o Poliuretano, 
o pavimento de eleição para as actividades industriais mais exigentes.
Elaborado à base de resinas de poliuretano e polímeros de cimento, resistente a qualquer tipo de tráfego em 
circustâncias de extremos e até mesmo a derrames de águas, a mais de 100ºC, é o pavimento indicado para 
a indústria química e alimentar, dada a sua elevada resistência química, térmica e mecânica.
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EPOXY

DESTAQUE
- Versatilidade
- Ideal para acabamentos lisos e antiderrapantes
- Aplicações em qualquer indústria

Pavimento industrial com alta versatilidade, a solução ideal para acabamentos lisos e até antiderrapantes.
Apresentando um excelente resistência química e alta resistência à compressão, o Epoxy, uma resina para 
pavimentos sem juntas, pode ser aplicado como anti estático. A sua versatilidade, com acabamento liso ou 
muito antiderrapante, permite aplicações em qualquer indústria: da pesada a laboratórios.

MONILE

DESTAQUE
- Resistente à utilização de água
- Ideal para a Indústria Alimentar

Para a indústria alimentar a solução passa pela aplicação de um pavimento resistente à utilização de água, 
na lavagem e higienização do espaço e da matéria-prima (transformação de peixe, matadouros, bebidas...).
O Monile é o pavimento indicado sempre que existe o recurso à utilização em abundância de água no 
processo produtivo.
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