FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO - Elemento decorativo de revestimento interno e externo para paredes, muros,
pilares, fachadas e outros painéis de construção civil, pintado com laca nitrocelulose.
Fabricado com exclusiva tecnologia de reciclagem de resíduos de poliuretano reciclado.
COMPOSIÇÃO - Flocos selecionados de poliuretano reciclado, resina aglutinante e pintura a
base de tinta nitrocelulose.
ACABAMENTOS: Branco, Branco Envelhecido, Tijolo, Tijolo Envelhecido, Tijolo Ingles,
Terracota, Ferrugem, Marsala, Preto, Cinza Mescla.

DIMENSÕES:
PEÇAS MAIORES – 27,0 cm x 7,5cm x 9mm (espessura média) – Peso aproximado 100g
PEÇAS MENORES – 13,5cm x 7,5cm x 9mm (espessura média) – Peso aproximado 50g
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TEMPERATURA - Pode ser utilizado em regimes contínuos entre -15ºC e 100ºC
DEMAIS CARACTERÍSTICAS








Isolante elétrico
Isolante térmico
Isolante acústico
Absorção de umidade média - (4 a 5)% em peso (imersão 24 horas)
Não mofa
Não apodrece
Imune a pragas (cupim)

MANUTENÇÃO – A limpeza deve ser feita com esponja macia e úmida utilizando água.

AVISO IMPORTANTE AO CONSUMIDOR

Para garantir a qualidade dos produtos Santa Luzia, é importante seguir as recomendações
feitas nos manuais, que podem ser encontrados nas embalagens dos produtos e no nosso site
(www.industriasantaluzia.com.br).
Para disseminar as práticas recomendadas, a Santa Luzia possui cursos gratuitos à disposição
dos profissionais autônomos que atuam na área de prestação de serviços. Mas não possui
instaladores empregados, credenciados ou autorizados de qualquer forma. Por isso, não se
responsabiliza pela prestação de serviços de instalação, que é da inteira responsabilidade dos
profissionais contratados.
Por essa razão, a Santa Luzia não autoriza a utilização de sua imagem, nome ou qualquer
forma de uso de sua propriedade imaterial, em qualquer meio, para oferta de prestação de
serviços por parte de instaladores autônomos.
Qualquer dúvida entre em contato conosco pelo telefone que está na assinatura do e-mail, ou
pelo e-mail (sac@industriasantaluzia.com.br).
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