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Placa cimentÍcia
Versatitidade em fechamentos
internos e externos

Piso emborrachado
Saiba como instalar este piso

absorvente de impacto
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Fachada pÍonta Paginação
e fixação devem estar claras
na plantade
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REVESTIMENTO
A Lepri amplia a linha de

revestimentos cerâmicos que

imÌtam a aparência de tljolos.
Foram adicionadas mais nove

opçóes de cores ao carálogo. As

peças estão disponíveis nas

medidas de 7 cm x 23 cm

e 7 cm x 46 cm, ambas com

I cm de espessura.

Lep ri

(11) 3/89-s0s0
www.lepriceramicas.com.br

SELANTE
A Pulvltec lança a linha de

selantes Polystic Eco, com
produtos para metal, concreto,
alvenaria, pedra, mármore e

granito. 0 Íabricante garanÌe

elevado poder de

impermeabilizaçá0, resistência a

variações clìmátìcas e alta

flexibilidade. Está dìsponíve nas

cores branco, cinza e preto,

podendo receber tinta.
P u lvitec
www.pulvitec.com.br
(11) 3716-9000

TINTA
A CKC-333 é uma tinta
desenvolvida para proteção

passìva contra Ìncêndio. Sua

aplicação é lndicada para paredes

de alvenarÌa, protegendo essas

superÍícies por um período de

très horas e reduzindo a emissão

de Íumaça. Disponivel na cor

branca e pode ser pigmentada.

CKC

(11) ss84-ó380
www.ckc.com. br

REVESÏIMENTO
A coleção Blackwood da

Decortiles imita a aparência da

madeira queimada e é indicada
para pisos de ambientes
resldenciais. As peças têm
formato de 20 cm x 120 cm e

espessura de Il mm, sendo

recomendada junta de 2 mm.

Disponível na cor bege.

Decortí I es

4004-297r
www.deco rtiles. co m. br
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