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Corkcomfort

Designs Extraordinários
com o conforto da cortiça

Nature at your feet

A cortiça é um material natural extraído do tronco do sobreiro, com qualidades únicas e incomparáveis que ainda
ninguém conseguiu copiar ou melhorar. A sua estrutura celular é semelhante a um favo de mel, permitindo-lhe
funcionar como um isolante térmico e sonoro de origem natural e tornando-a resistente aos choques.
Graças a estas qualidades exclusivas, a cortiça é considerada a matéria-prima ideal para pavimentos, visto que
garante um conforto excepcional sendo simultaneamente um recurso renovável e sustentável.

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos de chão e de parede com propriedades
exclusivas devido à tecnologia Corktech.
A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia mais avançada numa estrutura
multicamada única, permitiu à Wicanders alcançar um pavimento de qualidade superior que oferece a combinação
perfeita entre beleza, conforto e durabilidade.
A singularidade dos pavimentos da gama Corkcomfort foi alcançada ao integrar três camadas com diferentes
propósitos. O visual decorativo obteve-se através da combinação de diferentes formas de cortiça natural para produzir
finas folhas de visual cheias de autenticidade e personalidade. Uma segunda camada mais espessa de cortiça
aumenta o conforto, mantém o calor e reduz o ruído. O underlay de cortiça integrado reforça as propriedades
térmicas e acústicas, resultando num ambiente silencioso e numa importante redução dos custos de energia.
Camada protectora
Decorativo de cortiça natural
Aglomerado de cortiça
Redução de som de passos,
retenção do calor
e maior conforto
Aglomerado de fibras
de alta densidade
Underlay de cortiça integrado
Redução de ruído de
impacto e reforço térmico

Mais que um
pavimento bonito
Mais silêncio
As propriedades naturais da cortiça tornam-na num excelente isolante
acústico. Os pavimentos de cortiça reduzem a transmissão de som dentro
e entre divisões, criando espaços mais silenciosos e tranquilos.

Mais eficiência térmica
As características únicas de isolamento térmico da cortiça mantêm a
temperatura ideal do pavimento durante todo o ano, assegurando um
ambiente mais acolhedor e confortável com redução dos custos de energia.

Mais conforto ao caminhar
Os pavimentos Corkcomfort são muito confortáveis devido à flexibilidade
inerente da cortiça garantindo sempre um conforto único em cada movimento.
Mesmo ao andar descalço, sente-se uma sensação de comodidade.

Mais bem-estar corporal
Mais suave do que a madeira e mais dura do que a carpete, a composição
ideal para absorver o impacto do calcanhar. Alivia a pressão nas pernas e
costas e tem a estabilidade necessária para ajudar o impulso do pé e reduzir
a fadiga ao caminhar.

Mais resistência ao impacto
Os pavimentos Corkcomfort têm a capacidade de recuperar de impactos
fortes, o que faz com que sejam mais robustos e aumente o seu ciclo de
vida útil.

Caloroso & Confortável

Sinta um toque quente e agradável mesmo estando descalço

Sustentável & Consciente
O pavimento verdadeiramente sustentável

Elegante & Acolhedor

Um espaço agradável com a frescura de uma decoração vanguardista

Designs Extraordinários
com o conforto da cortiça

O estilo distinto dos
pavimentos em cortiça

No design de interiores moderno, a criação de espaços com elegância e personalidade começa com
a escolha de pavimentos bonitos e expressivos. Utilizando e combinando diferentes formas de cortiça
natural, a nossa equipa de especialistas e criadores de tendências desenvolveu uma colecção única que
introduz uma nova abordagem na área da decoração, em harmonia com a natureza e as emoções humanas.
A elegância, o charme e a sofisticação destes padrões naturais e genuínos, proporcionam a criação
de ambientes repletos de autenticidade e de carácter.

Solução Flutuante
Com o sistema de instalação sem cola, Corkloc®, basta juntar as placas e encaixá-las
de forma segura. Uma solução rápida, segura e limpa. Encontra-se disponível em 2
acabamentos de protecção diferentes: WRT para áreas residenciais ou HPS para áreas
comerciais.
A solução flutuante está disponível em ladrilhos de 605 x 445mm e em réguas de 605 x 295mm
ou 1220 x 140mm.
Camada de desgaste protectora (WRT ou HPS)
Manutenção fácil e maior resistência
Decorativo de cortiça natural
Visual decorativo
Aglomerado de cortiça
Redução de som de passos, eficiência térmica e conforto
HDF - Aglomerado de fibras de alta densidade com Corkloc®
Instalação rápida e fácil
Underlay de cortiça isolante
Redução de ruído de impacto e reforço térmico

Solução Colada
A solução tradicional colada proporciona um maior conforto e reduz ao máximo o ruído
dos passos. Encontra-se disponível em 4 acabamentos de protecção diferentes: Lixado e
PU Pré-Acabado (para acabamento em obra); WRT para áreas residenciais e HPS para
áreas comerciais (pronto a usar).
Todos os visuais no formato de 600 x 300mm.
Camada de desgaste protectora (Lixado, PU Pré-Acabado, WRT ou HPS)
Manutenção fácil e maior resistência
Decorativo de cortiça natural
Visual decorativo
Aglomerado de cortiça
Redução de som de passos, eficiência térmica e conforto
Underlay de vinil (apenas em HPS)
Camada estabilizadora estrutural

Para mais informações sobre a garantia dos produtos Wicanders, por favor consulte o site www.wicanders.com
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Identity
Sofisticação acolhedora
Lembrando o aspecto do parquet de madeira refinada, a colecção
Identity proporcionará um toque de sofisticação formal a qualquer
decoração de interiores. Está disponível numa vasta gama de cores
naturais que se adequam perfeitamente a quase todos os estilos
decorativos.
Os tons claros são ideais para criar ambientes tranquilos e relaxados.

Identity Moonlight
I801002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C12N002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
I901002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
I201007 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS

Identity Timide
I802002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C12M001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
I902002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
I202007 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS

Identity Champagne
I805002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C12O001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
I905002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
I205007 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS

Identity Silver

Identity Silver
I803002 - 905 x 295 x 10,5mm
C12Y002 - 905 x 295 x 10,5mm
I903002 - 600 x 300 x 6mm
I203006 - 600 x 300 x 3,2mm

6

| Flutuante WRT
| Flutuante HPS | micro biselado
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
| Colado HPS

Identity Eden
I806002 - 905 x 295 x 10,5mm
C12P001 - 905 x 295 x 10,5mm
I906002 - 600 x 300 x 6mm
I206005 - 600 x 300 x 3,2mm

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

| Flutuante WRT
| Flutuante HPS | micro eveled
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
| Colado HPS
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Identity Champagne | biselado

Com os convidativos tons terra, os visuais
Identity permitem obter um ambiente sofisticado, valorizando o seu espaço.

Identity Spice
I808002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C12S001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
I908002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
I208006 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS

Identity Chestnut
I832002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C13G001 - 905 x 295 x 10,5mm| Flutuante HPS | micro biselado
I932002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
C23G001 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS

Identity Tea
I810002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C12R001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
I210003 - 600x 300 x 3,2mm
| Colado HPS
I910002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado

Identity Nightshade
I821002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C12L001- 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
I921002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
I221007 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS

Identity Nightshade
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Identity Chestnut

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Leather
Elegância refinada
O couro é um visual que combina simplicidade e requinte. A sua estrutura
natural, elegante e única, combinada com três cores bem diferentes, é ideal
para a criação de ambientes encantadores, simples, rústicos ou até mesmo
ambientes sofisticados.
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Leather Dusk

Leather Aqua
C84B001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

Leather Nut
Leather Nut
C84C001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

Leather Dusk
C84D001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Nuances
Espaços de glamour
O original visual Nuances tem grânulos de cortiça negra, que criam um
aspecto encantador e requintado. Tons castanhos envolventes combinam
na perfeição com este surpreendente visual, transformando o seu espaço
numa afirmação de elegância e de glamour.
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Nuances Mele

Nuances Castagna

Nuances Mele
N813001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

Nuances Castagna
N814001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

13

Slice
Criatividade encantadora
Pavimentos de cortiça feitos à mão têm um aspecto particularmente
expressivo, devido à interacção única de vários elementos de
cortiça. O Slice é a escolha certa para enriquecer qualquer
ambiente e dar-lhe um estilo contemporâneo e confortável.

Slice Marble
C84E001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

Slice Tea
C84F001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT

Slice Brunette
Slice Brunette
C84G001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
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Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Slice Marble

Originals
De volta à Natureza
Não há nada mais original do que a Natureza. Os seus
visuais fascinantes apelam aos nossos sentidos e irão
suavizar qualquer ambiente. Dos padrões naturais com
pequenos grânulos de cortiça a formas expressivas
criadas usando grandes pedaços de cortiça virgem,
Originals oferece uma grande variedade de visuais
para trazer a natureza para dentro de casa.

Originals Country
O832004 - 905 x 295 x 10,5mm
RN02004 - 600 x 300 x 4mm
C932001 - 600 x 300 x 4mm
RV02012 - 600 x 300 x 4mm
EN02005 - 600 x 300 x 6mm
DN02005 - 600 x 300 x 6mm
DN02006 - 600 x 300 x 6mm

| Flutuante WRT
| Colado Lixado
| Colado PU Pré-Acabado
| Colado WRT
| Colado Lixado
| Colado PU Pré-Acabado
| Colado PU Pré-Acabado | biselado

Originals Natural/Traditional
Originals Rhapsody
O825005 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C125001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
RN12002 - 600 x 300 x 4mm | Colado Lixado
C925001 - 600 x 300 x 4mm | Colado PU Pré-Acabado
RV12007 - 600 x 300 x 4mm
| Colado WRT
C925002 - 600 x 300 x 6mm | Colado Lixado
DN12001 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado
DN12003 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado
O225002 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS

Originals Natural/Traditional
O801007 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C111001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
RN01008 - 600 x 300 x 4mm
| Colado Lixado
C902002 - 600 x 300 x 4mm
| Colado PU Pré-Acabado
RV10003 - 600 x 300 x 4mm
| Colado WRT
EN01005 - 600 x 300 x 6mm
| Colado Lixado
DN01005 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado
DN01006 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado
O201003 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS
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Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Originals Rhapsody
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Originals Shell

Originals Shell
O824003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
RN14002 - 600 x 300 x 4mm | Colado Lixado
C924001 - 600 x 300 x 4mm
| Colado PU Pré-Acabado
RV14004 - 600 x 300 x 4mm
| Colado WRT
C924002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado Lixado
DN10001 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado
DN10003 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado

Originals Dawn
O849003 - 905 x 295 x 10,5mm
RN13001 - 600 x 300 x 4mm
C949001 - 600 x 300 x 4mm
RV13006 - 600 x 300 x 4mm
EN13001 - 600 x 300 x 6mm
DN13001 - 600 x 300 x 6mm
DN13003 - 600 x 300 x 6mm

| Flutuante WRT
| Colado Lixado
| Colado PU Pré-Acabado
| Colado WRT
| Colado Lixado
| Colado PU Pré-Acabado
| Colado PU Pré-Acabado | biselado

Originals Accent
O841002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C141001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
RN17001 - 600 x 300 x 4mm | Colado Lixado
C941001 - 600 x 300 x 4mm
| Colado PU Pré-Acabado
O941001 - 600 x 300 x 4mm | Colado WRT
EN17003 - 600 x 300 x 6mm | Colado Lixado
DN17002 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado
DN17003 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado
O241003 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS

Originals Accent | biselado

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Originals Character
O822002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
RN16001 - 600 x 300 x 4mm
| Colado Lixado
C922001 - 600 x 300 x 4mm
| Colado PU Pré-Acabado
RV16004 - 600 x 300 x 4mm
| Colado WRT
C922002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado Lixado
C922003 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado
DN22001 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado

Originals Harmony
Originals Symphony
O830003 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
RN20001 - 600 x 300 x 4mm
| Colado Lixado
C930001 - 600 x 300 x 4mm
| Colado PU Pré-Acabado
RV20002 - 600 x 300 x 4mm
| Colado WRT
C930002 - 600 x 300 x 6mm
| Colado Lixado
DN20001 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado
DN20003 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado

Originals Harmony
O821005 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C121001 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante HPS | micro biselado
RN11002 - 600 x 300 x 4mm | Colado Lixado
C921001 - 600 x 300 x 4mm | Colado PU Pré-Acabado
RV11007 - 600 x 300 x 4mm | Colado WRT
EN11004 - 600 x 300 x 6mm | Colado Lixado
DN11003 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado
DN11004 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado
O221003 - 600 x 300 x 3,2mm | Colado HPS
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Originals Character

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Personality
Acolhedor e descontraído
O padrão harmonioso que se assemelha aos nós
rústicos da madeira é a essência dos visuais Personality,
apelando a interiores extremamente acolhedores e
confortáveis.
As cores claras apaziguadoras proporcionam sensações súbtis e suaves.

Personality Moonlight
P801002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
P901003 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado

Personality Moonlight
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Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

Personality Champagne
P805002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
P905003 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pré-Acabado | biselado

Personality Eden
P806002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
P906003 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado

©Apcor

Personality Timide
P802002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
P902003 - 600 x 300 x 6mm | Colado PU Pre-Finish | biselado

Personality Eden
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Com tons castanhos, ligeiramente transparentes, os interiores tornam-se mais expressivos, mantendo todavia a mesma sensação
de conforto.

Personality Spice
P808002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
P908003 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado

Personality Tea
P810002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
P910003 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado

Personality Chestnut
Personality Chestnut
P832002 - 905 x 295 x 10,5mm | Flutuante WRT
C94X001 - 600 x 300 x 6mm
| Colado PU Pré-Acabado | biselado
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Personality Tea

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Linn
Um design intenso

©Apcor

Os designs modernos têm um carácter expressivo
e independente. O cosmopolita visual Linn tem
tonalidades irrepetíveis, enriquecidas com tons claros
e escuros, proporcionando uma identidade e uma
personalidade às modernas decorações de interiores.
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Linn Cioccolato

Linn Moon
C81N001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT

Linn Blush
C81O001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT

Linn Blush
Linn Cioccolato
C81L001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Slate
Visual de pedra orgânica
Efeitos e nuances únicos sugerem o regresso à Natureza,
através de espaços impregnados em sensações orgânicas.
O visual Slate recria a textura da superfície da pedra num
majestoso revestimento de cortiça. O perfeito formato de
ladrilho com 605 x 445mm realça este efeito. Os seus olhos
vêem um ladrilho de pedra mas os seus pés sentem o toque
quente, agradável e confortável da cortiça.

Slate Tawny
C81E001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT

©Apcor

Slate Moccaccino
C81C001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT

Slate Caffe
C81A001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT

Slate Moccaccino
Slate Algae
C81F001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT
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Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

Slate Eclipse
C81G001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT

©Apcor

Slate Arctic
C81D001 - 605 x 445 x 10,5mm | Flutuante WRT
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Slate Eclipse

Traces
Rústico Moderno
A decoração Rústico Moderno é uma mistura de formas modernas
com um estilo casualmente elegante, que cria um interior acolhedor
e caloroso. O visual Traces está alinhado com esta nova tendência
e provoca um sentimento de proximidade com a natureza.
A dimensão inovadora de 1220 x 140mm realça a sua modernidade.

Traces Spice | biselado
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Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.

Traces Spice
Q808003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Traces Tea
Q810001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Traces Tea | biselado
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Reed
Expressão Linear
O aspecto linear e listado do visual Reed é perfeito para dar um toque exótico e natural aos interiores
modernos. A perspectiva óptica de continuidade é ideal para uniformizar e aumentar os espaços.
A dimensão estreita de 1220 x 140mm realça este efeito óptico e a sua elegância.

32

Reed Meridian | biselado

Reed Barley | biselado

Reed Meridian
C83T001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Reed Barley
C83U001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Flock
Acolhedor e elegante
Este visual gracioso com aleatórios pedaços de cortiça virgem, irá
criar um ambiente elegante e encantador. Está disponível numa
vasta gama de cores naturais para se adequar na perfeição à maioria
dos estilos decorativos.
A dimensão inovadora de 1220 x 140mm transmite profundidade
e realça a sua elegância.

34

Flock Moonlight | biselado

Flock Moonlight
C81X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Flock Champagne
C81Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Flock Tea
C83Z001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Flock Auburn *
C83X001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado
*Phase out

Flock Chestnut
C84A001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Flock Tea | biselado
Flock Chocolate
C83Y001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Lane
Estilo cosmopolita
O visual Lane tem um look rejuvenescedor que trará sofisticação
a qualquer espaço. Este interessante design é único e tradicional,
mantendo um toque natural mas repleto de modernidade.
A dimensão inovadora de 1220 x 140mm transmite profundidade
e elegância.

Lane Timide
C83R001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Lane Chestnut
C83S001 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Lane Chestnut | biselado

36

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Lane Timide | biselado

President
Arte feita à mão
President é um exclusivo decorativo de cortiça feito à mão, um trabalho artesanal especializado de elevado nível. Para este padrão exclusivo, utilizam-se apenas pedaços
de decorativo da melhor qualidade. Esta colecção predominante de tons escuros, irá
proporcionar elegância ao seu espaço. A dimensão inovadora de 1220 x 140mm transmite
profundidade e realça a sua elegância.
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President Chocolate | biselado

President Spice
F808002 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

President Chestnut
F832003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

President Chocolate
F831002 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

President Chestnut | biselado
President Nightshade
F821003 - 1220 x 140 x 10,5mm | Flutuante WRT | biselado

Esta imagem é uma amostra retirada de uma peça maior. A decoração e o tom podem variar ligeiramente.
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Mais silêncio
Devido às propriedades de isolamento acústico
proporcionadas pela cortiça, os pavimentos Wicanders
reduzem a transmissão dentro e entre as divisões.
Comparando o som de passos entre os pavimentos de
cortiça e laminados, os testes confirmam que a cortiça
apresenta um resultado excepcional, reduzindo até 53%
do ruído.

Alto

Som de Passos
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Estudo conduzido pelo Entwicklungs- und Prüflabor Holztechnologie gmbH (EPH) na
Alemanha de acordo com a norma IHD-W 431.according to IHD-W 431.

ra

Baixo

- 53%

Mais eficiência térmica
Imagem térmica dos pés
Antes do contacto
quente
frio
Depois de contacto durante 2 min

Cortiça

Madeira

Vinil

Cerâmica

As propriedades naturais de isolamento térmico da
cortiça fazem com que os pavimentos Wicanders sejam
muito eficientes energeticamente, proporcionando uma
temperatura de pavimento ideal durante todo o ano.
Quando se testa a temperatura dos pés após contacto
com quatro materiais diferentes, os pavimentos de
cortiça Wicanders destacam-se por serem a melhor
solução na retenção do calor.
Melhor do que a madeira e muito melhor do que o
vinil ou a cerâmica no que toca à dispersão de energia.
Estudo conduzido pelo Instituto Mecânico IBV em Valência, Espanha.

Mais conforto ao caminhar

Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.
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Baixa

Alta

Percepção de Conforto

Ca

Os pavimentos em cortiça são muito confortáveis para
caminhar devido à flexibilidade natural inerente à cortiça,
garantindo um conforto único em cada movimento.
Testando os níveis de percepção de conforto de várias
pessoas após caminharem durante 45 minutos sobre
cinco materiais diferentes, os resultados mostram que
os pavimentos em cortiça Wicanders têm uma excelente
performance.
Com uma alta percepção de conforto, ultrapassam os
pavimentos de linóleo, laminado e cerâmica.

Mais bem-estar corporal
Os pavimentos Wicanders são suficientemente estáveis
para evitar a tensão muscular gerada pelo caminhar em
pavimentos demasiado rígidos ou demasiado suaves.
Mais suaves do que os laminados e mais duros do que as
carpetes, os pavimentos em cortiça Wicanders possuem
a composição ideal para absorver o impacto do calcanhar
e as tensões corporais relacionadas. Aliviam a pressão
nas pernas e costas, e têm a estabilidade necessária para
ajudar o impulso do pé e reduzir o esforço ao caminhar,
diminuindo a fadiga corporal.
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Suave

Duro

Percepção de Rigidez

Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.

Mais resistência ao impacto
Devido à resiliência e elasticidade da cortiça, os
pavimentos Wicanders têm a capacidade de recuperar
de impactos fortes.
Os testes mostram que os pavimentos Wicanders têm o
melhor comportamento na absorção de choques.
Quando um objecto cai acidentalmente num pavimento
em cortiça ou num laminado, os resultados diferem.
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Estudo conduzido pelo Instituto Biomecânico IBV em Valência, Espanha.

Instalação rápida & fácil
Pavimentos flutuantes são fáceis e rápidos de instalar. Os
pavimentos colados não necessitam de preparação do
subpavimento e requerem apenas o uso de uma cola unilateral
acrílica, o que torna a instalação rápida.

Manutenção reduzida & fácil

Sustentável

Os acabamentos especiais das superfícies dos pavimentos de
cortiça facilitam a sua limpeza e manutenção.

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro.
É retirada do tronco através de processo
manual, sempre sem causar qualquer dano
à árvore. Todos os anos cresce casca nova,
o que faz dela um recurso renovável e
sustentável.
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Pense verde
escolha
Wicanders®
Wicanders® é uma marca verdadeiramente sustentável! Produzida pela Amorim, representa um equilíbrio único entre a criação
de riqueza e a protecção do ambiente. Tendo como ponto de partida uma matéria-prima natural, extraída ciclicamente de
sobreiros sem nunca os danificar, transformando-a em produtos de elevado valor acrescentado, promovendo em simultâneo
a biodiversidade e a sustentabilidade económica e social de áreas em risco de desertificação.
Vários estudos de eco-eficiência, que tiveram como base uma análise comparativa
com outros tipos de pavimento, comprovaram o excelente desempenho ambiental dos
processos de fabrico e dos produtos Wicanders®. Para além da considerável redução
de energia e matérias-primas despendidas durante o processo de fabrico, estes
produtos contribuem activamente para a redução do aquecimento global devido,
por um lado, às baixas emissões e, por outro, à retenção de CO2 proporcionada
pelas características naturais da cortiça.
Estima-se que a floresta portuguesa de sobreiros – montado – seja responsável pela
retenção de 5% das emissões anuais de CO2 do país, o que representa 4,8 milhões
de toneladas por ano.

Inspirar pureza

Tendo em atenção questões ambientais e de saúde, a Wicanders desenvolveu uma solução sem
ftalatos para o acabamento HPS. Ftalatos são substâncias geralmente incluídas nos plasticizantes,
podendo tornar-se perigosas com o tempo. Ao subtituí-las por outro componente no acabamento
HPS, a Wicanders apresenta uma solução mais saudável e ecológica que garante uma melhoria
na qualidade do ar interior, mantendo ao mesmo tempo a flexibilidade, transparência e durabilidade de um acabamento de alta performance.

(excepto Colado Lixado
que obteve A)

A certificação Greenguard
ajudam na identificação dos
produtos e materiais para
interiores com baixas emissões
químicas, melhorando a qualidade do ar interior onde
esses produtos são usados.
Promove a sustentabilidade
global, a saúde ambiental e
a segurança.

Em Janeiro de 2012, a France
adoptou regulamentos para
limitar as emissões totais de COV
nos produtos para a construção.
Os fabricantes que vendem os
seus produtos na França devem
obter uma classificação que vai
de A+ (emissões muito baixas) a
C (emissões altas). O objectivo
é melhorar a qualidade do ar
interior em edíficios privados e
comerciais.

(excepto Colado
Lixado e PU Pré-Acabado)

Global GreenTagCertTM é uma
certificação independente com
um esquema de classificação
para produtos verdes, reconhecida pelos Green Building
Councils da Austrália e Nova
Zelância. Esta certificação
também permite que os
produtos estejam registados
como produtos ecológicos
no Ecospecifier Global.

Uma Declaração de Produto
Ambiental é um documento
verificado que especifica dados ambientais dos produtos,
baseando-se na avaliação no
ciclo de vida e outra informação
relevante, de acordo com a
norma internacional ISO 14025.

(só na solução colada)

O objectivo da Associação
Alemã da Cortiça é assegurar a qualidade dos produtos
em cortiça, bem como a optimização dos processos de
fabrico e o apoio a projectos
de investigação.

Eco Mark é um programa da
Associação Ambiental do Japão
que promove estilos de vida
ecológicos através de uma escolha de produtos consciente.
Esta certificação analisa critérios para todas as categorias
de produtos tendo em conta
as possíveis implicações no
ambiente.

A importância do sobreiro
O sobreiro (Quercus Suber L.) é uma árvore que pertence à
família do carvalho, de onde é extraída a cortiça. O seu valor
baseia-se não só nos produtos extraídos da árvore, mas em
todas as actividades agrícolas, florestais, pastorais e de caça
que giram à volta do cultivo do sobreiro.
A extracção regular da cortiça (um processo chamado
descortiçamento) é uma contribuição fundamental para uma
sustentabilidade ambiental, económica e social das áreas rurais
da região do Mediterrâneo onde se encontra o sobreiro.
O sobreiro é uma árvore de crescimento lento que pode viver
até 200 anos, o que permite uma média de 16 descortiçamentos
durante a sua vida. A primeira extracção de cortiça ocorre
apenas 25 anos depois do plantio dos sobreiros, repetindo-se em
intervalos cíclicos de nove anos, sempre sem causar qualquer
dano à árvore. Este método permite ao montado cumprir o
seu papel na fixação de CO2, contribuindo activamente para a
redução do aquecimento global.
A floresta de sobreiros em Portugal, (700.000 hectares),
conhecida como montado, é uma paisagem tipicamente ibérica,
fundamental para a manutenção de uma biodiversidade natural,
incluindo algumas das espécies mais ameaçadas no mundo:
linces ibéricos, águias imperiais, cegonhas-pretas, lobos e ursos
selvagens.

As soluções
Wicanders para um
pavimento perfeito!
ACABAMENTOS
O acabamento HPS (High Performance Surface) foi
especialmente desenvolvido para espaços com tráfego
intenso, tais como espaços comerciais, empresariais e
públicos. Esta superfície de elevada performance tem
uma superfície resistente ao desgaste, combinada com a
Tecnologia Nano-Partículas, onde partículas minúsculas
são embutidas na camada superior para melhorar as
propriedades anti-deslizantes, de resistência a riscos,
manchas e desgaste.

Para espaços domésticos que requerem um aspecto
natural e suave, o acabamento PU é a solução certa.
Encontra-se disponível em pré-acabado, a terminar em
obra.

Para aqueles que pretendem uma solução standard,
a opção lixado é aquilo que procuram. A superfície é
preparada para ser acabada em obra, de maneira a que
possa escolher o acabamento mais adequado às suas
necessidades.

©Apcor

Acabamento Xtreme WRT (Wear Resistance Technology)
é a escolha certa para as áreas domésticas mais exigentes.
Este verniz, amigo do ambiente, à base de um composto
cerâmico, assegura uma resistência e longevidade
excepcionais.

PRE-FINISH

Lixado

©Apcor

Experimente
os nossos
pavimentos de
instalação fácil
e desfrute
da sua casa!

SISTEMAS DE INSTALAÇÃO

CORKLOC®

CORK LOC® 2G
O sistema de encaixe 2G da Välinge é um dos sistemas mais
utilizados e apreciados no mundo inteiro. Consiste num sistema
de encaixe mecânico, firme e robusto, sem cola, instalado ao
encaixar, em ângulo, tanto o lado longitudinal como o lado
transversal.

CORK LOC® FOLD DOWN
O Cork Loc Fold Down, concebido para simplificar a instalação
através de um “único movimento”, é de instalação rápida e fácil.
Uma única manobra apenas e a placa fica instalada. Este sistema
inovador encontra-se disponível na dimensão de 1220 x 140mm.

CORK LOC® 5G-C
A tecnologia de encaixe 5G-C é o tipo de sistema Fold Down
mais avançado, existente no mercado. Consiste num sistema
de instalação, que necessita apenas de uma única acção, com
um encaixe, em ângulo, na longitudinal, e um macho flexível
que permite apenas pousar o lado transversal. Este sistema
de instalação é mais rápido e mais fácil do que os sistemas de
instalação convencionais e, inclusive, proporciona confirmação
de instalação com um clique. Encontra-se disponível em ladrilhos
na dimensão 605 x 445mm.

Soluções técnicas
& garantias
Solução Colada
PRONTO A USAR

1
2
3

1
2
3
4
5

Verniz HPS
Superfície de Alta Resistência 0,5mm
Decorativo de cortiça natural 0,8mm
Aglomerado de cortiça 1,65mm
Underlay de vinil 0,25mm

4
5

GARANTIA

GARANTIA

ANOS

ANOS

Residencial

1

1
2
3

Comercial

Verniz Xtreme WRT
Decorativo de cortiça natural 0,8mm
Aglomerado de cortiça 3,2mm

2
3
GARANTIA

GARANTIA

ANOS

ANOS

Residencial

Comercial

ACABADO EM OBRA

1
2

Solução de 6 mm

Solução de 4 mm

1
2
3

1
2
3

Verniz PU
Decorativo de cortiça natural 0,8mm
Aglomerado de cortiça 5,2mm

Verniz PU
Decorativo de cortiça natural 0,8mm
Aglomerado de cortiça 3,2mm

3
GARANTIA

GARANTIA

ANOS

ANOS

(a)

1

Residencial

(b)

Comercial

Solução de 6mm

Solução de 4mm

1
2

1
2

Decorativo de cortiça natural 0,8mm
Aglomerado de cortiça 5,2mm

PRE-FINISH

Decorativo de cortiça natural 0,8mm
Aglomerado de cortiça 3,2mm

2

(c)

Residencial

(d)

Lixado
Comercial

(a) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 1-2 camadas de W-700, W-2000 ou outro verniz recomendado • (b) Deverá
ser envernizado em obra com, no mínimo, 1-2 camadas de W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (consulte
produtos recomendados na caixa do produto) • (c) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 3 camadas de W-700,
W-2000 ou outro verniz recomendado • (d) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 3 camadas de W-2000 ou outro
verniz recomendado para este nível de uso (consulte produtos recomendados na caixa do produto)

©Apcor

Solução Flutuante
PRONTO A USAR
1
2
3
4
5
6

Verniz HPS
Superfície de Alta Resistência 0,5mm
Decorativo de cortiça natural 0,8mm
Aglomerado de cortiça 1,7mm
HDF – Aglomerado de fibras de alta densidade
com CORKLOC® 6mm
Underlay de cortiça isolante 1,5mm
GARANTIA

GARANTIA

ANOS

ANOS

Residencial

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5
6

Comercial

Verniz Xtreme WRT
Decorativo de cortiça natural 0,8mm
Aglomerado de cortiça 2,2mm
HDF - Aglomerado de fibras de alta densidade
com CORKLOC® 6mm
Underlay de cortiça isolante 1,5mm

1
2
3
4

GARANTIA

ANOS

GARANTIA

Residencial

ANOS

Comercial

Para mais informações sobre a garantia dos produtos Wicanders, por favor consulte o site www.wicanders.com
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Oferta de Produtos
Corkc Corkcomfort Flutuante omfort Flutuante
WRT

HPS

Classe de uso (ISO 10874)

31

31

31

33

Espessura (mm)

10,5

10,5

10,5

10.5

Dimensão (mm)

1220 x 140

905 x 295

605 x 445

905 x 295

Biselado

4 lados

Não

Não

4 lados micro

Sistema de Instalação
Referência
Originals Natural
Originals Harmony
Originals Character
Originals Shell
Originals Rhapsody
Originals Symphony
Originals Country
Originals Accent
Originals Dawn
Identity Moonlight
Identity Timide
Identity Silver
Identity Champagne
Identity Eden
Identity Spice
Identity Tea
Identity Nightshade
Identity Chestnut
Personality Moonlight
Personality Timide
Personality Champagne
Personality Eden
Personality Spice
Personality Tea
Personality Chestnut
Leather Aqua
Leather Nut
Leather Dusk
Slice Marble
Slice Tea
Slice Brunette
Nuances Mele
Nuances Castagna
Linn Moon
Linn Blush
Linn Cioccolato
Slate Tawny
Slate Arctic
Slate Moccaccino
Slate Caffe
Slate Algae
Slate Eclipse
Flock Moonlight
Flock Champagne
Flock Tea
Flock Chestnut
Flock Auburn *
Flock Chocolate
Lane Timide
Lane Chestnut
Reed Meridian
Reed Barley
Traces Spice
Traces Tea
President Spice
President Chestnut
President Chocolate
President Nightshade

Cork Loc Fold Down

Cork Loc 2G

Cork Loc 5G-C

Cork Loc 2G

*Phase-out

O801007
O821005
O822002
O824003
O825005
O830003
O832004
O841002
O849003
I801002
I802002
I803002
I805002
I806002
I808002
I810002
I821002
I832002
P801002
P802002
P805002
P806002
P808002
P810002
P832002
C84B001
C84C001
C84D001
C84E001
C84F001
C84G001
N813001
N814001

C111001
C121001

C125001

C141001
C12N002
C12M001
C12Y002
C12O001
C12P001
C12S001
C12R001
C12L001
C13G001

C81N001
C81O001
C81L001
C81E001
C81D001
C81C001
C81A001
C81F001
C81G001
C81X001
C81Y001
C83Z001
C84A001
C83X001
C83Y001
C83R001
C83S001
C83T001
C83U001
Q808003
Q810001
F808002
F832003
F831002
F821003

CCorkorkcomf Corkcomfort Colado Colado
WRT

Lixado

PU Pré-Acabado

HPS

Classe de uso (ISO 10874)

31

23 (a); 31 (b)

23 (a); 31 (b)

23 (c); 31 (d)

23 (c); 31 (d)

23 (c); 31(d)
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Thickness (mm)

4

4

6

4

6

6

3,2

Dimension (mm)

600 x 300

600x300

600x300

600x300

600x300

600x300

600 x 300

Beveling

Não

Não

Não

Não

Não

4 lados

Não

Referência
Originals Natural

RV10003

RN01008

EN01005

C902002

DN01005

DN01006

O201003

Originals Harmony

RV11007

RN11002

EN11004

C921001

DN11003

DN11004

O221003

Originals Character

RV16004

RN16001

C922002

C922001

C922003

DN22001

Originals Shell

RV14004

RN14002

C924002

C924001

DN10001

DN10003

Originals Rhapsody

RV12007

RN12002

C925002

C925001

DN12001

DN12003

Originals Symphony

RV20002

RN20001

C930002

C930001

DN20001

DN20003

Originals Country

RV02012

RN02004

EN02005

C932001

DN02005

DN02006

Originals Accent

O941001

RN17001

EN17003

C941001

DN17002

DN17003

Originals Dawn

RV13006

RN13001

EN13001

C949001

DN13001

DN13003

O225002

O241003

Identity Moonlight

I901002

I201007

Identity Timide

I902002

I202007

Identity Silver

I903002

I203006

Identity Champagne

I905002

I205007

Identity Eden

I906002

I206005

Identity Spice

I908002

I208006

Identity Tea

I910002

I210003

Identity Nightshade

I921002

I221007

Identity Chestnut

I932002

C23G001

Personality Moonlight

P901003

Personality Timide

P902003

Personality Champagne

P905003

Personality Eden

P906003

Personality Spice

P908003

Personality Tea

P910003

Personality Chestnut

C94X001

(a) Must be varnished on-site with minimum 3 coats of w-700 or w-2000 or another recommended varnish
(b) Must be varnished on-site with minimum 3 coats of w-2000 or another recommended varnish for this level of use (see recommendation table in the packaging)
(c) Must be varnished on-site with minimum 1-2 coats of w-700 or w-2000 or another recommended varnish
(d) Must be varnished on-site with minimum 1-2 coats of w-2000 or another recommended varnish for this level of use (see recommendation table in the packaging)

Ficha técnica
Corkcomfort Flutuante
WRT
905 x 295 x 10.5mm
605 x 445 x 10,5mm
1220 x 140 x 10,5mm

HPS
905 x 295 x 10,5mm
1220 x 140 x 10,5mm

Nível de uso Doméstico

ISO 10874

Classe

23

23

Nível de uso Comercial

ISO 10874

Classe

31

33
33

Nível de uso Industrial
Descrição de acabamento

ISO 10874

Classe

-

-

-

-

Verniz acrílico de cura UV com
partículas cerâmicas

Verniz acrílico de cura UV com nano
partículas

Norma / Método teste

Unidade

Especificação

Especificação

± 0,10% até
Largura: max. 0,5 mm
Comprimento: max. 2,0 mm
± 0,25
≤ 0,50
≤ 0,30

Propriedades Gerais - EN 14085 + EN 12104 + EN 655
Dimensões

ISO 24342

mm

Espessra total
Esquadria
Rectilinearidade medida na camada de uso
Esquadria e rectilinearidade:
≤ 400mm
> 400mm
Densidade da camada de uso
Espessura nominal da camada de cortiça
Espessura do underlay de PVC (média)
Espessura da camada de cortiça
Planeza do painel
Comprimento: Concavo / Convexo
Largura: Concavo / Convexo
Folga entre painéis
Desnível entre painéis
Variação dimensional (humidade)
Variação dimensional após exposição ao calor
Encurvamento após exposição ao calor
Teor de humidade
Aderência entre camadas (PVC)
Massa total por unidade de área
Peso específico
Propriedades de classificação
EN 14085 + EN 12104 + EN 655
Espessura nominal da camada de cortiça

ISO 24346
ISO 24342
ISO 24342

mm
mm
mm

± 0,10% até
Largura: max. 0,5 mm
Comprimento: max. 2,0 mm
± 0,25
≤ 0,50
≤ 0,30

ISO 24342

mm

-

-

ISO 23996
ISO 24340
ISO 24340
ISO 24346

Kg/m³
mm
mm
mm

-

Valor nominal (1360) ± 50
-

EN 14085 (Annex A)

%

≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15

≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15

EN 14085 (Annex B)
EN 14085 (Annex B)
EN 669 (Annex C)
ISO 23999
ISO 23999
EN 12105
ISO 24345
ISO 23997
EN 672

mm
mm
mm
%
mm
%
N/50mm
g/m²
Kg/m³

≤ 0,20
≤ 0,20
≤5
Valor nominal (8000) -10%; +13%
-

≤ 0,20
≤ 0,20
≤5
Valor nominal (8500) -10%; +13%
-

ISO 24340

≥ 3,0

-

Grupo de desgaste

EN 660-1

mm
Perda de espessura
(∆1mm)

-

Grupo de desgaste T

Espessura da camada de desgaste
(grupo desgaste T)
Espessura total
Peso específico

ISO 24340

mm (Valor nominal)

-

≥ 0,5

ISO 24346
EN 672

mm
Kg/m³

Efeito da cadeira com rodízios
(Cadeira de Castor)

EN 425

Efeito Visual
após 25 000 ciclos

Efeito do movimento simulado do pé de móvel

EN 424

Efeito Visual

Mossa Residual

ISO 24343-1

mm

Não devem verificar-se quaisquer
modificações a não ser ligeira
alteração no aspecto da superfície, e
não deve ocorrer delaminação.
Não deve evidenciar qualquer
alteração visível após ensaio com pé
tipo 2
≤ 0,45

Não devem verificar-se quaisquer
modificações a não ser ligeira
alteração no aspecto da superfície, e
não deve ocorrer delaminação.
Não deve evidenciar qualquer
alteração visível após ensaio com pé
tipo 2
≤ 0,25

EN 13501-1
EN 13893
DIN EN 717-1
EN 1815
CEN/TR 14823 (ihd-W 409)

Classe
Classe
Classe
KV
mg/Kg

Efl s1
DS
E1
Não Antistático
Livre de PCP

Bfl s1
DS
E1
Não Antistático
Livre de PCP

ISO 26987(a)
EN 12667
ISO 140-8
NF S 31 - 074
Medidor de brilho (60º)

Grau
(m²K)/W
dB (∆ Lw)

Grau 0 (b)
R≤ 0,150
16
78/3 (g)
12±3º

Grau 0 (b)
R≤ 0,150
14
82
12±3º

Propriedades de Segurança - EN 14041
Resistência ao Fogo
Escorregamento
Emissão de Formaldeido
Propensão Electrostática
Teor de Pentachlorofenol (PCF)
Propriedades adicionais
Resistência à Mancha
Resistência Térmica
Redução de ruído de impacto
Ruído de passos
Brilho

L n,e,w (dB)/∆Eρω(dB)

Graus Gardner(ºG)

(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, Iodo
(b) Grau 0 = Sem alteração; Grau1 = Muito pequena Alteração; Grau 2 = Pequena Alteração; Grau 3 = Alteração; Grau 4 = Forte Alteração
(c) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 1-2 camadas de W-700, W-2000 ou outro verniz recomendado
(d) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 1-2 camadas de W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (consulte produtos recomendados na caixa do produto)
(e) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 3 camadas de W-700, W-2000 ou outro verniz recomendado
(f) Deverá ser envernizado em obra com, no mínimo, 3 camadas de W-2000 ou outro verniz recomendado para este nível de uso (consulte produtos recomendados na caixa do produto)
(g) Laje com Corkcomfort Flutuante WRT reduz o ruído de passos em 3dB, quando comparada com a laje de referência.

Corkcomfort Colado
WRT
600 x 300 x 4mm

PU Pré-Acabado
600 x 300 x 4mm
600 x 300 x 6mm

HPS
600 x 300 x 3,2mm

23

23

31

33

Lixado
600 x 300 x 4mm
600 x 300 x 6mm

23 (c)

23 (e)

31 (d)

31 (f)

33

-

42

-

-

Verniz acrílico de cura UV com
partículas cerâmicas

Verniz acrílico de cura UV com
nano partículas

Verniz PU de base aquosa
(2 camadas)

Superfície lixada

Especificação

Especificação

Especificação

Especificação

≤ 0,2% até
max. 1,0mm

≤ 0,13% até
max. 0,5 mm

≤ 0,2% até
max. 1,0mm

≤ 0,2% até
max. 1,0mm

0; + 0,25
-

± 0,20
-

0 ;+ 0,25
-

0; + 0,25
≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,25
≤ 0,35

≤ 0,5
≤ 1,0

≤ 0,5
≤ 1,0

-

Valor nominal (1360) ± 50
2,5
(0,25mm) ± 10%
-

-

-

-

-

-

-

≤ 0,4
≤6
2,5-6
Valor nominal (2000) ± 10%
≥ 95% do Valor nominal (450)

≤ 0,4
≤6
≥ 35
Valor nominal (2700) +13%; -10%
-

-

-

-

-

-

-

≤ 0,4
≤6
2,5-6
Valor nominal (3000) ± 10%
≥ 95% do Valor nominal (450)

≤ 0,4
≤6
2,5-6
≥ 95% do Valor nominal (450)

-

-

-

-

-

Grupo de desgaste T

-

-

-

≥ 0,5

-

-

≥ 4,0
≥ 450

≥ 4,0
≥ 450

-

-

-

-

-

≤ 0,40

≥ 3,0
Não devem verificar-se quaisquer
modificações a não ser ligeira
alteração no aspecto da superfície, e
não deve ocorrer delaminação.
Não deve evidenciar qualquer
alteração visível após ensaio com pé
tipo 2
≤ 0,20

≤ 0,40

≤ 0,40

Dfl s1
DS
E1
Não Antistático
Livre de PCP

Bfl s1
DS
E1
Não Antistático
Livre de PCP

Cfl s1
DS
E1
Não Antistático
Livre de PCP

-

Grau 0 (b)
R≤ 0,150
12
65
12±3º

Grau 0 (b)
R≤ 0,150
8
70
12±3º

R≤ 0,150
16
63/6
-

-

-

-

E1
Não Antistático
Livre de PCP

R≤ 0,150
12
65
-

Produzida pela Amorim, líder mundial do
mercado de produtos em cortiça, a Wicanders
combina os valores mais puros da natureza
com tecnologia de ponta, criando pavimentos
de alta qualidade, ecológicos e elegantes.
Wicanders tem uma reputação inigualável no

desenvolvimento de soluções de pavimentos de
elevado valor acrescentado com um conforto
incomparável, seguindo as últimas tendências
na decoração e orientando-se tanto para o
mercado residencial como comercial.
A Wicanders é verdadeiramente sustentável!

www.wicanders.com

DE Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ....................................................... germany.ar.de@amorim.com
NL/BE/LU Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ............................................................................... info.ar.nl@amorim.com
AT Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 ......................................................... austria.ar.de@amorim.com
CH Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 .................................................................... info@amorim.ch
PT Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ................................................................... geral.ar@amorim.com

Sede

ES Amorim Revestimientos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................. info.ar.es@amorim.com

Amorim Revestimentos S.A

FR Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 .................................................................... info.ar.fr@amorim.com

(+351) 227 475 600

CN Amorim Revestimentos, S.A. (+85) 366 625 06 .................................................................... info.ar.cn@amorim.com

geral.ar@amorim.com

JP Amorim Japan Corporation (+81) 035 575 69 09 ...................................................... amorimjapan.ar@amorim.com
DK Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ................................................................... timberman@timberman.dk
PL Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ......................................................................... krakow@domkorkowy.pl
US Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ......................................................... info.ar.us@amorim.com
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RU Amorim Revestimentos, S.A. (+7) 495 280 7860 ................................................................... info.ar.ru@amorim.com

