Wood Planks
Especificação:
TESTADO E APROVADOS PELOS MAIS RIGOROSOS TESTES DE QUALIDADE – POSSUI
OS SELOS ISO14001 E ISO9001
Em conformidade com todas as normas de segurança e qualidade da União Européia.
RoHS Directive 2002/95/EC – Não contém metais pejorativos à saúde.
EM 434:1994 – Estabilidade dimensional e ondulação após ser exposto a temperatura
de 80º C.
Passa no teste com ondulação de 1.61% e estabilidade dimensional de 0.08%.
ASTM F970-00 – Passa no teste de peso estático.
EN427:1994 – Rectitude dentro dos limites de 0.06mm.
ASTM F925-02 – Produtos químicos normalmente encontrados em domicílios não
afetam a cor do produto, nem causam manchas. (Ex: vinagres, álcool, óleos minerais,
soda caustica, ácido muriático.)
Não inflamável – não combustível - O piso não propaga a chama.
Impermeável – Líquidos não vão afetar o produto.
Fácil de limpar – Basta passar um pano úmido para remover qualquer sujeira. Ceras não
devem ser usadas, pois suas partículas não vão penetrar na superfície nem influir na
longevidade do produto.
Difícil de arranhar – O produto tem um excelente grau de dureza e não arranha facilmente.
Para evitar arranhões, antes de mudar móveis e objetos muito pesados sugerimos sempre usar
uma cobertura de madeira compensada para não correr o risco de arranhar o piso.
Aceitamos encomendas para cores, espessuras e “wear layers” diferentes.
Acústico – não faz barulho de “toc-toc” da madeira.
Aconchegante – oferece aconchego no ambiente junto com uma durabilidade impressionante.
Custo de manutenção muito baixo – Não há necessidade de passar pastas ou ceras no piso.
Basta passar um pano úmido para retirar a poeira.
Antialérgico e antimicrobial – Não acumula poeira e é um ambiente adverso aos micróbios
que não conseguem proliferar junto ao piso. Piso de PVC é normalmente usado em ambientes
que demandam um baixo índice de poeira. O acúmulo de poeira pode agravar doenças
respiratórias.
Alto custo-benefício – O piso com um dos mais altos custos – benefícios.
Instalação Fácil e Rápida Sem Cheiro – O piso pode ser facilmente instalado com adesivo
acrílico sem cheiro e seguro. Basta ter um contra-piso nivelado e liso.

