Renata Lima

Limpeza e Conservação

Vantagens
b Garantia de 10 anos*;

®

Para efetuar a limpeza diária do Perpiso , basta utilizar
um pano umedecido em água e detergente neutro ou
álcool, processo rápido que impede o aparecimento de
fungos, ácaros, germes e insetos em sua superfície,
evitando assim, contaminações e reaçoes alérgicas.
Não deve-se usar ceras, vernizes ou similares.

b Maior resistência à umidade;

p o

®

b Maior resistência aos cupins;
b Mais de 100 cores disponíveis (sob consulta);
b Não possui o “toc toc” comum em outros pisos;
b Pode ser utilizado para revestimento de piso elevado em placas de
60 x 60cm;

Rodapé

b Personalização no projeto para comunicação visual (fotos, logos,
imagens, entre outros.).
*Garantia contra defeitos de fabricação, desde que o produto tenha sido especificado, instalado e mantido de
acordo com as recomendações.

Cores a Pronta Entrega

Loja Rudegon - Curitiba - PR

Piso Personalizado
Projeto - Ingrid Fenseslau / Foto - Cristiano D’Moura

Padrões lisos
PP 40 Branco Neve
PP 95 Cinza
PP 96 Ovo
PP 98 Marfim
PP 962 Cinza Argila
Padrões Madeirados
PP 2110 Freijó Pertech
PP 2125 Fantastic Teak
PP 2151 Light Wood
PP 2162 Maple
PP 2190 Mogno Pertech
PP 7902 Natura
PP 7904 Marfim Pertech
PP 7916 Alpina
PP 7918 Carvalho Branco

Arquiteto Gustavo Antônio Barbosa Almeida

Pertech do Brasil Ltda
Av. Piraporinha, 852
São Bernardo do Campo - SP
www.pertech.com.br
CRC 0800 773 96 00
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A Pertech® disponibiliza uma linha de Rodapés e Perfil
Cordão, que permitem um acabamento perfeito entre o
Perpiso® e a parede. Existe uma lâmina especial por trás
®
do Rodapé e do Perfil Cordão Pertech que não
permitem o seu empenamento.
Tanto o Rodapé Pertech® como o Perfil Cordão são
revestidos com laminado melamínico de alta pressão o
que confere a estes acessórios uma elevada resistência
ao comparados à outros rodapés. São quatros padrões
madeirados (PP 2110, PP 2125, PP 7904, PP 7902) e
um padrão liso (PP 40).

®

Perpiso é um piso melamínico de alta pressão, desenvolvido para revestimento de interiores. É um material de elevada
resistência à abrasão, agentes químicos domésticos, queima de pontas de cigarro, etc.
Ideal para ser utilizado em áreas comerciais e residenciais, é inodoro e anti alérgico pois sua superfície lisa e não porosa
não permite a ploriferação de fungos e bactérias.

Arquiteto Ivan Wodzinsky

Alta resistência aliada ao
design moderno e personalizado.

Dados Técnicos
®

Perpiso é produzido em forma de placas de 0,60m x 0,60m ou réguas de 0,20m x 3,07m. Pode ser produzido em outras
modulações ou placas inteiras de 1,25m x 3,07m (ambas sob consulta).
Veja as dimensões disponíveis abaixo:
Espessura
2,0mm

Aplicação
®

Perpiso é fácil de aplicar e pode ser colocado sobre a maioria dos pisos existentes, como concreto, assoalho de
madeira, taco, cerâmica, sem a necessidade de removê-lo, a base deve estar nivelada e fixa. A aplicação é rápida e
fácil, porém requer mão de obra especializada.
®
Perpiso também pode ser utilizado para revestimento de piso elevado em placas de 60 x 60cm, comum em escritórios
®
Perpiso não pode ser aplicado diretamente sobre carpetes, forrações e pisos vinílicos. Estes revestimentos devem ser
removidos e o contrapiso nivelado adequadamente.

Tolerância
+/- 0,18mm

Dimensões (mm)
600 x 600

3070 x 200

Tolerância

Acabamento

+ 1,0 mm
- 1,0 mm

Texturizado

Também Disponível
®
Perpiso Reforçado: para aplicações de alto tráfego, que exijam maior resistência.
®
Perpiso Dissipador: para aplicações que necessitam dissipações de energia eletroestática.

Preparação
®

O Perpiso deve ser mantido na área de aplicação por um período de 24 horas para que faça a sua aclimatização.

Importante
Para a aplicação do Perpiso® em contrapiso de concreto, é necessário que este seja feito com massa forte, sem cal, traço
3:1 areia/cimento (consulte nosso departamento técnico).

Armazenamento
®

As embalagens de Perpiso devem ser armazenadas horizontalmente em local aberto e protegido contra intempéries,
deve-se evitar áreas molhadas e com luz direta do sol ou outra fonte geradora de calor.
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