pl

®

Solução rápida, limpa e sem quebra-quebra.
®

Perplac é um revestimento em Laminado Melamínico de Alta Pressão na espessura de 1,3mm, desenvolvido para
revestir paredes de quaisquer ambientes como alvenaria e dry-wall, inclusive locais úmidos como cozinhas, banheiros e
áreas de serviço. Por ser um produto fenol melamínico, possui alta resistência à umidade, riscos, abrasão, manchas e
produtos químicos.
Ideal para ser utilizado em áreas comerciais e residenciais, pois sua superfície não porosa e impermeável não permite a
proliferação de fungos, bactérias, ácaros e nichos de insetos, o que o torna asséptico e não alérgico.

Vantagens
Ÿ
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ

Garantia de 10 anos*;
Resistência à produtos químicos;
Resistência à umidade e maresia;
Fácil instalação;
Ótimo acabamento;
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.
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Produzido em chapas de 1,25 x 3,08m, permite o revestimento de
grandes áreas com poucas juntas de dilatação. A aplicação do
laminado 1,3mm é mais rápida que os materiais tradicionais, porém
para um perfeito resultado, requer mão-de-obra especializada. O
laminado Pertech® para parede pode ser instalado sobre azulejos
existente, sem a necessidade de removê-los, criando soluções rápidas,
limpas e sem entulhos. No Perplac® também pode ser aplicado uma
impressão digital personalizando seu projeto com imagens,
logomarcas etc.
Para a aplicação do laminado 1,3mm em base de alvenaria, é
necessário que seja feito com massa forte, sem cal, traço 3:1
areia/cimento

Manutenção
Além de resistente, sua manutenção e simples e prática. Para remover
gorduras ou manchas provocadas pelo uso cotidiano, basta um pano
umedecido numa solução de água e detergente.

Especificações
Dimensões das chapas: 1,25m x 2,51m - 1,25m x 2,80m - 1,25m x 3,08m
Acabamentos: Frost (FT)* e Texturizado (TX)
Espessura: 1,3mm
* Somente em 1,25m x 3,08m
Arquiteta Luciana Savassi
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