


ACABAMENTOS

Mate

Semi - Polido

Polido



MATE

O acabamento natural e a textura regular, conferem
propriedades elevadas de resistência ao material. O
acabamento mais versátil e mais comum, apresentando uma
base de cores variada e solida.

Recomendado para:

▪ Bancadas de cozinha

▪ Revestimentos interiores e exteriores;

▪ Pavimentos interiores e exteriores de grande tráfego
pedonal.

Desaconselhado para:

▪ Não apresenta problemas em outras situações.



SEMI - POLIDO

Acabamento semelhante ao Mate, mas garante uma
superfície mais suave em termos de textura e pode
apresentar algum brilho em certas cores, permite especial
interesse em certos materiais, com resultados comprovados
em pavimentos interiores, prevenindo manchas e de limpeza
fácil.

Recomendado para:

▪ Bancadas de cozinha;

▪ Revestimento interior e exterior;

▪ Pavimento exterior de pouco tráfego;

▪ Pavimento interior de medio tráfego, com comunicação ao
exterior.

Desaconselhado para:

▪ Pavimento exterior com médio a grande tráfego;

▪ Pavimento interior com grande tráfego.



POLIDO

O acabamento mais elegante, adiciona profundidade, brilho e
reflexo, impressiona pela sua superfície completamente lisa.
Um acabamento ideal para criar efeitos fantásticos.

Recomendado para:

▪ Bancadas de cozinha;

▪ Revestimento Interior e exterior;

▪ Pavimento interior, sujeito a pouco tráfego, sem ligação
ao exterior.

Desaconselhado para:

▪ Pavimento exterior;

▪ Pavimento interior com tráfego médio a alto, sujeito a
água e sujidade (grãos de pó);

▪ Lavatórios.



▪ Produtos que se pode aplicar:

▪ Limpa fornos;

▪ Desengordurantes;

▪ Lixivia;

▪ Amoníaco;

▪ Solventes.

▪ Para limpar superfícies com acabamento polido, recomenda-se o uso de água com sabão e

um pano molhado. Na eventualidade de existir manchas encrustadas/secas, deve-se

demolhar a mancha com um produto de limpeza adequado e depois esfregar com um pano

molhado.

▪ Ter em especial atenção facas de cerâmica, pois estas podem riscar as superfícies, seja

qual for o acabamento, assim como as superfícies podem riscar um produto da mesma

categoria.

PRODUTOS DE LIMPEZA

▪Produtos que não se deve aplicar:

▪Produtos de limpeza abrasivos;

▪Esponjas abrasivas (ex: esfregões de aço,

não por riscarem a superfície, mas por

deixarem resíduos).




