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poliface apresenta 
uma coleção 
de pavimentos 
decorativos para todo 
o tipo de espaços.

Poliface oferece um amplo leque de 
soluções estéticas com excelentes 
reproduções de madeira, dos tons 
mais claros aos mais escuros, como 
o wenge, passando pelos carvalhos, 
nogueiras e espécies exóticas. A 
estética e elegância de cada pavimento 
são reforçadas pela sua textura e, em 
alguns casos, pela disponibilidade de 
biselado a dois ou quatro lados.

Na essência de cada pavimento 
encontramos um painel de fibras 
de madeira com uma das seguintes 
qualidades: substrato com espessura 
de 7 mm, substrato de alta densidade 
resistente à humidade de 7 ou 8 mm,
ou substrato de muito elevada 
densidade resistente à humidade com 
12 mm de espessura.

Adicionalmente, as opções de 
resistência ao desgaste e classe de 
utilização vão desde AC4 Classe 31, 
para uso doméstico intenso, até AC5 
Classe 33 para uso comercial intenso, 
passando por AC4 Classe 32 para uso 
comercial geral.

Biselado a 2 ou 4 lados
Um precioso detalhe na 

nova coleção Poliface.

INtrodUção
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todos os pavimentos 
poliface possuem 
juntas seladas 
com um agente 
hidrofugante para 
assegurar o seu 
bom desempenho 
face à humidade 
ambiental.

Solução completa Para um remate perfeito, Poliface disponibiliza 
rodapés e perfis na mesma referência do pavimento. 

Além disso, nas gamas de produto 
mais elevadas, destinadas a 
uso profissional, os pavimentos 
incorporam um tratamento da 
superfície para evitar a acumulação 
de eletricidade estática garantindo o 
máximo conforto dos espaços.

Finalmente, Poliface disponibiliza 
também os complementos adequados 
para uma instalação correta e 
completa, dos rodapés e perfis 
disponíveis na mesma referência 
do pavimento, às espumas para 
montagem e para isolamento acústico, 
o que permite excelentes resultados 
com a máxima simplicidade e rapidez.

Poliface oferece uma solução para 
cada orçamento e para cada aplicação.

Descubra o universo Poliface 
nas páginas seguintes! 
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classe de resistência 
ao desgaste e classe 
de utilização

propriedades

de acordo com a Norma Europeia 
EN 13329, a classe de resistência ao 
desgaste dos pavimentos Poliface é 
AC4 ou AC5, dependendo da gama. 
As classes de utilização dividem-se 
em uso doméstico e uso comercial. 
A coleção Poliface é recomendada 
para uso doméstico intenso e uso 
comercial moderado nas gamas com 
classe 31, uso doméstico intenso e uso 
comercial geral na classe 32, ou uso 
doméstico intenso e uso comercial 
intenso na classe 33.

Uso doméstico de tráfego intenso e uso comercial de tráfego moderado.

Uso doméstico de tráfego intenso e uso comercial de tráfego geral.

Uso doméstico de tráfego intenso e uso comercial de tráfego intenso.

Antiestático Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco
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o carácter da marca poliface 
afirma-se em quatro gamas distintas 
de pavimento decorativo.

GAmAS PoLIFACE GAmAS PoLIFACE

ter liberdade de escolha entre um amplo leque de opções, contando com o 
trabalho e recomendação de uma marca experiente, é a fórmula certa para 
garantir o melhor resultado no design de um espaço. Para dar vida aos seus 
projetos e espaços aqui está a coleção Poliface!

PROJECT HOMELIGNUM DECO PREMIUM   

A decoração é mais do que combinar cores. 
Faz-se da personalização de espaços, e 
combinação de materiais e texturas, para 
um resultado perfeito. Por isso desenhamos 
a gama Project.

Porque todos merecemos disfrutar de 
espaços especiais, apreciando cada 
requintado detalhe: Lignum é o luxo ao 
nosso alcance!

Espécies de madeira e tons intemporais, 
para ambientes confortáveis e acolhedores. 
Uma ampla variedade de opções para o lar 
com uma durabilidade comprovada.

Prática e funcional, esta é a nossa 
proposta para uma solução decorativa 
moderna e acessível, criando ambientes 
próximos e naturais.

As nossas quatro 
gamas foram 
projetadas 
para satisfazer 
diferentes gostos 
e personalidades, 
respondendo às 
exigências estéticas 
e funcionais de cada 
espaço. descubra-as 
neste catálogo!
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texturas
do aspeto natural, passando pela 
beleza e textura do sincronizado, a 
cada pavimento Poliface corresponde 
o acabamento que mais valoriza cada 
espécie de madeira. 

MATE (MA)

TExTURA MADEIRA (TM)

NATURAL (NT)

SINCRONIzADO (SY)BISEL A 4 LADOS (4V)

formatos 
Um precioso detalhe nas 
juntas dos nossos pavimentos.
Alguns pavimentos da coleção 
possuem biselado a dois ou 
quatro lados.

A versatilidade da coleção 
Poliface vê-se, além 
disso, na disponibilidade 
de pavimentos com 
diferentes formatos:  
uma, duas ou três réguas.

Biselado 

3 réGUAS

1 réGUA

2 réGUAS

BISEL A 2 LADOS (2V)

PROJECT   LIGNUM   HOME   DECO PREMIUM   
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project
 collectionCarvalho Grizzly, com o seu tom cinza em linha com as 

tendências da decoração, é um dos pavimentos em destaque na 
nova coleção Poliface.



project
 collection

dESCrIção dA GAmA

project é um 
pavimento decorativo 
para aplicação em 
áreas não residenciais, 
tais como escritórios, 
superfícies comerciais, 
hotéis ou restaurantes, 
mas também em 
áreas residenciais sem 
exposição elevada 
à humidade.

PROJECT 
AC5 Classe 33 | 8 mm
Uso doméstico de tráfego intenso e
uso comercial intenso

Detalhes:

n Base HdF (painel de fibras de madeira de alta 
densidade) resistente à humidade e com uma 
superfície decorativa altamente resistente.

n Sistema de encaixe rápido tipo 2G > para uma 
montagem simples e eficaz.

n disponível numa ampla seleção de espécies de 
madeira para a conceção de espaços decorativos 
e funcionais.

n Incorpora um tratamento de superfície 
para evitar a acumulação de eletricidade estática 
(antiestático).

n Alguns pavimentos apresentam uma superfície 
com textura sincronizada com o veio da madeira.

n Alguns pavimentos incorporam biselado, 
a dois ou quatro lados, para realçar a sua beleza 
decorativa.
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PoLIFACE PROJECT

project
 collection

INFormAção téCNICA

Antiestático Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Classe de utilização (EN 13329) 33 

Resistência à abrasão (EN13329) AC5 

Resistência ao impacto (EN13329) IC3 

Densidade do substrato (EN 323) 870 kg/m3 

Cor do substrato Verde 

Solidez da cor à luz (EN 20105)  

    Escala de azuis > 6 

    Escala de cinzas    > 4 

Resistência às manchas (EN438)
(escala de 1 a 5)

Emissão de formaldeído (EN 717) E1 

Resistência ao desgaste 

   Cadeiras de rodízios 

   Pernas de móveis  

 

DIMENSõES

Comprimento (mm) 1292 

Largura (mm) 194 

Espessura (mm) 8 

Nenhum 
desgaste ou 

mudança 
visível

Grau 
4/5 
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Nogueira Ontário, um elegante pavimento com tons quentes e o detalhe do biselado.
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mais informação sobre cada pavimento na Galeria Poliface.

PAVImENtoS dA GAmA PROJECT PAVImENtoS dA GAmA PROJECT

CARVALHO INGLêS  m1256 Nt CARVALHO LIGúRIA  m2586 Nt

CARVALHO TORMES  m2574 SY 4VCEREJEIRA ANATóLIA  m2588 tm 4V

CARVALHO GRIzzLY  m2583 tm 4V

CARVALHO MORENA  m2590 SY 4V

CARVALHO NEVADA  m2572 SY 4V

MAPLE LIéBANA  m2587 mA PINHO RúSTICO  m2579 tm 2V

CARVALHO MANITOBA  m2589 tmFAIA PIRINéUS  m2584 Nt

NOGUEIRA ONTáRIO  m2591 tm 4V



PoLIFACE LIGNUM

GAmA

ac5/33

lignum
 collectionCarvalho Pisco, o luxo ao nosso alcance! textura sincronizada com o veio 

da madeira e biselado a 4 lados para realçar toda a sua personalidade.
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 collection

dESCrIção dA GAmA

lignum é um pavimento 
decorativo com resistência 
muito elevada para 
aplicação em áreas não 
residenciais, tais como 
escritórios, superfícies 
comerciais, hotéis ou 
restaurantes, mas também 
em áreas residenciais 
sem exposição elevada 
à humidade.

LIGNUM 
AC5 Classe 33 | 12 mm
Uso doméstico de tráfego intenso e
uso comercial intenso

Detalhes:

n Base VHdF 12 mm (painel de fibras de madeira 
de densidade muito elevada) resistente à humidade.

n Superfície decorativa altamente resistente 
ao impacto.

n Sistema avançado de encaixe rápido tipo 5G > 
para uma montagem ainda mais simplificada.

n Seleção de espécies de madeira em linha com 
as últimas tendências para espaços de prestígio.

n Incorpora um tratamento de superfície para 
evitar a acumulação de eletricidade estática 
(antiestático).

n todos os pavimentos apresentam uma superfície 
com textura sincronizada com o veio da madeira.

n todos os pavimentos incorporam biselado a 
quatro lados.
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INFormAção téCNICA

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Classe de utilização (EN 13329) 33 

Resistência à abrasão (EN13329) AC5 

Resistência ao impacto (EN13329) IC3 

Densidade do substrato (EN 323) 950 kg/m3 

Cor do substrato Verde 

Solidez da cor à luz (EN 20105)  

    Escala de azuis > 6 

    Escala de cinzas > 4 

Resistência às manchas (EN438)
(escala de 1 a 5)

Emissão de formaldeído (EN 717) E1 

Resistência ao desgaste  

   Cadeiras de rodízios 

   Pernas de móveis  

 

DIMENSõES

Comprimento (mm) 1292 

Largura (mm) 194 

Espessura (mm) 12 

O acabamento sincronizado com os nós e veios da madeira 
conferem autenticidade e textura ao pavimento.

Grau 
4/5 
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PoLIFACE LIGNUM

lignum
 collection

Antiestático Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco

Nenhum 
desgaste ou 

mudança 
visível
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PAVImENtoS dA GAmA LIGNUM

CARVALHO CALIFóRNIA  m2531 SY 4V CARVALHO OREGON  m2535 SY 4V

CARVALHO PISCO  m2573 SY 4V CARVALHO KANSAS  m2533 SY 4V

CARVALHO NEVADA  m2572 SY 4V CARVALHO TORMES  m2574 SY 4V

mais informação sobre cada pavimento na Galeria Poliface.



PoLIFACE HOME

GAmA

ac4/32

home
 collectionCarvalho Florença, um pavimento clássico para a criação de 

espaços acolhedores e confortáveis nas nossas casas.
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home
 collection

dESCrIção dA GAmA

home é um pavimento 
decorativo para 
aplicação em áreas 
residenciais sem 
exposição elevada 
à humidade tais 
como quartos, salas 
de estar e jantar, e 
zonas de passagem, 
bem como em 
superfícies comerciais 
ou escritórios com 
tráfego moderado.

HOME 
AC4 Classe 32 | 7 mm
Uso doméstico de tráfego intenso e
uso comercial geral

Detalhes:

n Base HdF (painel de fibras de madeira de alta 
densidade) resistente à humidade e com uma 
superfície decorativa altamente resistente.

n Sistema de encaixe rápido tipo 2G > para uma 
montagem simples e eficaz.

n disponível numa ampla seleção de espécies de 
madeira para a conceção de espaços acolhedores 
e personalizados.
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PoLIFACE HOME

Carvalho Alsácia, um pavimento com uma beleza rústica para a 
decoração de interessantes salas ou outros espaços residenciais.



INFormAção téCNICA

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Classe de utilização (EN 13329) 32 

Resistência à abrasão (EN13329) AC4 

Resistência ao impacto (EN13329) IC2 

Densidade do substrato (EN 323) 870 kg/m3 

Cor do substrato Verde 

Solidez da cor à luz (EN 20105)  

    Escala de azuis > 6 

    Escala de cinzas > 4 

Resistência às manchas (EN438)
(escala de 1 a 5)

Emissão de formaldeído (EN 717) E1 

Resistência ao desgaste 

   Cadeiras de rodízios 

   Pernas de móveis  

 

DIMENSõES

Comprimento (mm) 1292 

Largura (mm) 194 

Espessura (mm) 7 

Espécies de madeira diversas, e com desenho com duas ou três réguas, 
são alguns dos elementos em destaque na nova coleção Poliface.

Nenhum 
desgaste ou 

mudança 
visível

Grau 
4/5 
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PoLIFACE HOME

home
 collection

Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco



PoLIFACE HOME

home
 collection
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PAVImENtoS dA GAmA HOME PAVImENtoS dA GAmA HOME

PINHO RúSTICO  m2579 Nt

CARVALHO BERLIM  m1085 tm

FREIxO áDIGE  m2580 tm

FAIA CóRSEGA  m1086 tm

NOGUEIRA OTAVA  m2581 tm

IPE MANAUS  m1263 tm

CARVALHO ALSáCIA  m2582 tm

CARVALHO FLORENçA  m1645 tm

CARVALHO GRIzzLY  m2583 tm CARVALHO TExAS  m2539 Nt

FAIA PIRINéUS  m2584 NtCARVALHO ALBA  m2560 Nt

WENGE  m2585 Nt

CARVALHO 3S  m2576 tm CEREJEIRA SEGóVIA  m830 Nt

CARVALHO CANTáBRIA  m2578 tm

mais informação sobre cada pavimento na Galeria Poliface.



PoLIFACE DECO PREMIUM

GAmA

ac4/31

deco
premium
 collectionFaia Córsega, com o seu tom natural, é a proposta ideal para 

uma decoração moderna e acessível.
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deco
premium
 collectionO sistema de encaixe 2G permite uma instalação fácil e 

rápida, sem necessidade de pregos nem colas.

dESCrIção dA GAmA

deco premium
é um pavimento 
decorativo para 
aplicação em áreas 
residenciais sem 
exposição elevada à 
humidade tais como 
quartos, salas de 
estar e jantar, e zonas 
de passagem como 
corredores e hall 
de entrada.

DECO PREMIUM 
AC4 Classe 31 | 7 mm
Uso doméstico de tráfego intenso

Detalhes:

n Base HdF (painel de fibras de madeira 
de alta densidade) com uma superfície 
decorativa altamente resistente.

n Sistema de encaixe rápido tipo 2G > 
para uma montagem simples e eficaz.

n Seleção de espécies de madeira 
para a decoração de espaços modernos 
e confortáveis.
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INFormAção téCNICA

CARACTERíSTICAS TéCNICAS

Classe de utilização (EN 13329) 31 

Resistência à abrasão (EN13329) AC4 

Resistência ao impacto (EN13329) IC1 

Densidade do substrato (EN 323) 830 kg/m3 

Cor do substrato Natural 

Solidez da cor à luz (EN 20105)  

    Escala de azuis > 6 

    Escala de cinzas > 4 

Resistência às manchas (EN438)
(escala de 1 a 5)

Emissão de formaldeído (EN 717) E1 

Resistência ao desgaste 

   Cadeiras de rodízio 

   Pernas de móveis  

 

DIMENSõES

Comprimento (mm) 1292 

Largura (mm) 194 

Espessura (mm) 7 

A decoração de interiores atual valoriza bastante os pormenores da madeira: 
os nós, veios e o estilo natural conferem autenticidade aos pavimentos.

Grau 
4/5 
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PoLIFACE DECO PREMIUM

deco
premium
 collection

Nenhum 
desgaste ou 

mudança 
visível

Resistente 
ao impacto

Resistente 
ao desgaste

Resistente 
ao risco



PoLIFACE DECO PREMIUM

 collection

PAVImENtoS dA GAmA DECO PREMIUM

FAIA CóRSEGA  m1086 tm

FAIA 3S  m2575 tm

NOGUEIRA PERIGORD  m2577 tm

CARVALHO FLORENçA  m1645 tm

CARVALHO 3S  m2576 tm

CEREJEIRA SEGóVIA  m830 nt
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mais informação sobre cada pavimento na Galeria Poliface.



PErFIS  rodAPéS  ACESSórIoS  NoISEBLoCk

comple-
mentos
 collectionsCom os complementos Poliface, conseguirá uma 

instalação simples e eficaz, com um resultado final 
perfeito e harmonioso.
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PERFIS  RODAPéS  ACESSórIoS  NoISEBLoCk

comple-
mentos
 collections

ComPLEmENtoS PoLIFACE ComPLEmENtoS PoLIFACE

rodapés 
disponível com duas alturas distintas 
para conseguir um resultado final 
harmonioso e um remate perfeito.
disponíveis na mesma referência do pavimento.

RODAPéS ALTURA (mm)  LARGURA (mm)  COMPRIMENTO (mm)

R7054  70  15  2400

R90512  90  15  2400

RODAPé  r7054

15mm

90mm

15mm

70mm

RODAPé  r90512

15mm

90mm

15mm

70mm

50 51 

www.poliface.com

perfis 
para uma instalação perfeita, 
respeitando os espaços 
necessários para permitir a 
dilatação natural da madeira.

PERFIS  ALTURA (mm)  LARGURA (mm)  COMPRIMENTO (mm)

TP  9  42,5  2400

RP  11,5  42,5  2400

RP PERFIL DE RAMPA

42,5mm

11,5mm

42,5mm

9mm

TP PERFIL DE TRANSIçãO

42,5mm

11,5mm

42,5mm

9mm

disponíveis na mesma referência do pavimento.



PErFIS  rodAPéS  ACESSóRIOS  NOISEBLOCK

comple-
mentos
 collections

ComPLEmENtoS PoLIFACE ComPLEmENtoS PoLIFACE
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noiseBlock
espuma de alta densidade 
redutora de ruído.
Espuma de alta densidade para aplicação 
debaixo do pavimento decorativo, 
reduzindo em 31% o ruído refletido e em 
17 dB o ruído de impacto transmitido. 
o sistema NoiseBlock, graças ao seu 
elevado coeficiente de compressibilidade, 
é a forma mais simples de reduzir o 
ruído provocado pelo caminhar sobre um 
pavimento de madeira.

Este sistema permite, ao mesmo tempo, 
absorver as pequenas irregularidades 
da superfície melhorando a qualidade da 
instalação. 

A espuma NoiseBlock está disponível em 
rolos de 28 m2.

Pode ser aplicada aquando da instalação 
de qualquer das gamas deco Premium, 
Home, Project ou Lignum.
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COM NOISEBLOCK

SEm NoISEBLoCk

Filme de polietileno
Atua como barreira à infiltração da 
humidade eventualmente existente 
na superfície onde vai ser instalado 
o pavimento. é indispensável a sua 
utilização sob qualquer das espumas 
de isolamento (exceto sobre bases de 
madeira). Espessura 0,2 mm; 
rolos de 50 m2.

Espuma de polietileno
material de baixa densidade, 
com 3 mm de espessura, que 
permite compensar as pequenas 
irregularidades da superfície sobre 
a qual se instala o pavimento (até 
2 mm), aumentando a sensação de 
conforto do pavimento. disponível 
em rolos de 25 m2.

Kit de instalação – acessórios para instalação 
tudo o que é necessário para instalar o pavimento: 
n Espaçadores plásticos para permitir juntas de dilatação corretas.
n Batente plástico com ranhura.
n Batente metálico para um ajustamento perfeito dos painéis.

outros complementos de instalação
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instruções 
de instalação 
gama project, home 
e deco premium

INStALAção

A superfície deve estar 
limpa, seca e nivelada.

A distância entre as 
juntas de filas contíguas 
deve ser sempre 
superior a 20 cm.

Encaixe a segunda 
régua da segunda fila, e 
as seguintes, inserindo o 
macho do topo na fêmea 
da régua anterior.

Encaixe a segunda 
régua de forma angular 
na primeira.

o espaço de dilatação 
nas paredes deve ser 
tapado com o rodapé 
correspondente.

Aplique o filme de 
polietileno como 
barreira anti-humidade.

Última fila: posicione a 
primeira régua dessa 
fila sobre a régua da fila 
precedente. Posicione 
ainda outra régua com 
a fêmea virada para 
a parede, deixando 
pelo menos 12 mm 
de folga utilizando os 

Utilize juntas de 
dilatação, cobertas 
por perfil de 
transição, em áreas 
com comprimentos 
superiores a 12 m e/
ou larguras superiores 
a 8 m, entre divisões 
contíguas, e em 

Levante ligeiramente as 
réguas para as encaixar 
longitudinalmente, e de 
forma angular, na fila 
anterior.

Corte a última régua 
à medida necessária 
mas respeitando a folga 
de 10-12 mm entre a 
parede e a régua.

Use os espaçadores 
para deixar uma folga 
entre a parede e a régua 
(10-12 mm). Posicione 
a primeira régua com 
o macho virado para a 
parede.

espaçadores. trace o 
contorno da parede na 
régua e corte ao longo 
da linha.

zonas de contacto de 
pavimentos distintos ou 
com diferentes alturas.

Complete a instalação 
da segunda fila baixando 
as réguas. 

Para garantir o 
equilíbrio da instalação, 
a última régua não deve 
ter um comprimento 
inferior a 30 cm.
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instruções 
de instalação 
gama lignum

INStALAção

Para garantir um 
comportamento 
estável do pavimento, 
coloque-o no espaço 
onde vai ser instalado 
durante pelo menos 
48h, em posição 
horizontal e sem o 

Instale a segunda régua 
da segunda fila, e as 
seguintes, encaixando 
de forma angular o seu 
lado longitudinal sobre a 
régua da fila anterior.

Para instalar a 
segunda régua, deslize 
horizontalmente o 
macho dessa régua até 
encaixar na fêmea da 
primeira régua.

Use os espaçadores 
para deixar uma folga 
entre a parede e a 
régua.

recomenda-se proteger 
os pés dos móveis, usar 
rodízios de cadeiras 
do tipo macio e usar 
tapetes à entrada para 
proteção do pavimento.

retirar das caixas, em 
condições de humidade 
e temperatura 
adequadas.

Uma vez encaixada 
longitudinalmente, deixe 
cair verticalmente o 
macho sobre a fêmea da 
régua anterior.

A distância entre as 
juntas de filas contíguas 
deve ser sempre 
superior a 30 cm.

Para garantir o 
equilíbrio da instalação, 
a última régua não deve 
ter um comprimento 
inferior a 30 cm.

Posicione a primeira 
régua com o macho 
virado para a parede.

Aplique o filme de 
polietileno como 
barreira anti-humidade 
e depois a espuma de 
polietileno para reduzir 
as irregularidades da 
base sobre a qual vai 
instalar o pavimento.

A primeira régua de 
cada fila subsequente 
deve ter também um 
comprimento superior a 
30 cm.

A patilha de plástico no 
topo da régua deve ficar 
virada para a direita.
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instruções de 
instalação sobre 
piso radiante 

INStrUçõES

instruções 
de limpeza e 
manutenção

Nota: o pavimento laminado pode 
ser instalado sobre um sistema de 
aquecimento de pavimentos desde que o 
elemento de aquecimento esteja inserido 
no interior da base de betão ou outra. os 
pavimentos laminados não são indicados 
para instalação sobre placas aquecidas 
colocadas por cima da base de betão ou 
de outra base, a menos que o contrário 
seja especificado pelo fabricante do 
sistema de aquecimento. os sistemas 
de aquecimento elétricos por placas não 
são compatíveis com a instalação de um 
pavimento laminado. 

n é importante que o aquecimento do 
piso esteja instalado corretamente e que 
o betão esteja seco o suficiente. devem 
passar pelo menos 21 dias desde a 
instalação, a argamassa deve estar seca e 
com um teor de humidade inferior a 1,5%.

n Uma vez obtidas estas condições, 
comece a aquecer o piso até atingir uma 
temperatura superficial de 18°C que 
deverá ser mantida durante 3 dias. As 
caixas de pavimento a instalar deverão 
permanecer fechadas no local durante 
três dias nestas condições.

n Antes da instalação devem ser 
colocadas folhas de filme de polietileno 
(0,2 mm de espessura) sobrepostas 20 
cm entre elas e seladas com fita isolante. 
Esta é uma barreira anti-humidade que 
impede a absorção da humidade que pode 
ter a base. Em seguida, colocar a espuma 
de polietileno de baixa densidade.

n Comece a instalação do pavimento 
laminado mantendo sempre a 
temperatura do solo em cerca de 18°C. 
Após a instalação esta temperatura 
deverá ser mantida durante 3 dias.

n Aumente gradualmente a temperatura 
de 5°C em 5°C por dia. recomenda-se 
uma separação entre o pavimento e o 
sistema de aquecimento de pelo menos 3 
cm, a fim de conseguir uma transmissão 
homogénea de calor.

n os tubos de aquecimento radiante 
devem estar separados por um máximo 
de 30 cm entre si de modo a assegurar 
uma distribuição uniforme de calor (piso 
radiante por aquecimento a água).

n A utilização de grandes tapetes pode 
sobreaquecer uma determinada área o 
que é prejudicial para o pavimento.

n As condições ideais são de 20°C 
de temperatura do ar e humidade 
relativa entre 50-70%. No caso de ter 
uma humidade relativa muito baixa, 
é aconselhável a utilização de um 
humidificador para elevar a humidade 
relativa para os valores ideais.

n o processo de ligar e desligar 
o aquecimento deve ser efetuado 
gradualmente de 5°C em 5°C.

n Sugere-se que todo o processo 
de aquecimento e arrefecimento da 
instalação seja realizado sem instalar o 
friso de modo a verificar que, após todo o 
processo, a junta perimetral permanece 
correta.

A limpeza dos pavimentos Poliface é 
muito simples.

n Para a limpeza regular do pavimento 
Poliface utilize um aspirador com uma 
escova adequada ou uma esfregona bem 
torcida com água limpa à qual poderá 
adicionar, se necessário, um pouco de 
sabão neutro ou umas gotas de vinagre. 

n Nunca utilize água em abundância já 
que a absorção de água pelas juntas pode 
provocar inchamento ou alteração da 
forma do pavimento. Por isso, o consumo 
de água na limpeza deve ser reduzido ao 
mínimo utilizando, se necessário para 
remover manchas ocasionais, um pano 
húmido bem espremido e com o cuidado 
de remover de imediato gotas de água 
da superfície.

n os equipamentos de limpeza com 
vapor de água são completamente 
desaconselhados uma vez que o vapor 
poderá, eventualmente, provocar 
inchamento no material.

n Algumas medidas simples ajudam 
a prevenir danos no seu pavimento 
Poliface. Coloque um tapete nos locais de 
entrada pois a sujidade e a areia poderão, 
eventualmente, riscar e danificar o 
pavimento. Evite arrastar objetos 
pesados sobre o pavimento, sendo 
aconselhável a colocação de protetores 
de feltro nos pés dos móveis.

n Para informações adicionais 
contacte um distribuidor de pavimentos 
decorativos Poliface.
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GALErIA PoLIFACE

poliface oferece 
uma ampla seleção 
de pavimentos, das 
madeiras mais claras 
aos tons mais escuros, 
dos cinzas aos tons 
mais quentes.
Na Galeria Poliface apresentamos, 
para os diversos pavimentos disponíveis 
na nossa coleção, uma foto de detalhe 
de cada pavimento, bem como 
informação sobre as gamas em que 
este está disponível, a sua textura, 
disponibilidade de biselado, quando 
aplicável, e o formato (nº de réguas) 
de cada referência.

Descubra nesta galeria todos os 
detalhes sobre os nossos pavimentos!62 63 

www.poliface.com

CARVALHO ALBA m2560  |  disponÍvel na gama HOME 
FormAto: 1 réGUA

textura natural (nt)
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CARVALHO LIGúRIA m2586  |  disponÍvel na gama PROJECT
FormAto: 1 réGUA

textura natural (nt)

CARVALHO CALIFóRNIA m2531  |  disponÍvel na gama LIGNUM 
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V)

textura sincronizado (sY)
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MAPLE LIéBANA m2587  |  disponÍvel na gama PROJECT 
FormAto: 1 réGUA

textura mate (ma)

FAIA 3S m2575  |  disponÍvel na gama DECO PREMIUM 
FormAto: 3 réGUAS

textura madeira (tm)
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FAIA PIRINéUS m2584  |  disponÍvel nas gamas PROJECT e HOME
FormAto: 1 réGUA

textura natural (nt)

CARVALHO 3S m2576  |  disponÍvel nas gamas HOME e DECO PREMIUM
FormAto: 3 réGUAS 

textura madeira (tm)
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FREIxO áDIGE m2580  |  disponÍvel na gama HOME
FormAto: 2 réGUAS

textura madeira (tm)

CARVALHO GRIzzLY m2583  |  disponÍvel na gama PROJECT 
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V)

textura madeira (tm)



72 73 

CARVALHO GRIzzLY m2583  |  disponÍvel na gama HOME 
FormAto: 1 réGUA

textura madeira (tm)

CARVALHO OREGON m2535  |  disponÍvel na gama LIGNUM
FormAto: 2 réGUAS  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V)

textura sincronizado (sY)
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CEREJEIRA ANATóLIA m2588  |  disponÍvel na gama PROJECT
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V) 

textura madeira (tm)

FAIA CóRSEGA m1086  |  disponÍvel nas gamas HOME e DECO PREMIUM
FormAto: 1 réGUA

textura madeira (tm)



76 77 

CARVALHO MORENA m2590  |  disponÍvel na gama PROJECT 
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V)

textura sincronizado (sY)

PINHO RúSTICO m2579  |  disponÍvel na gama PROJECT
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 2 LAdoS (2V) 

textura madeira (tm)
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PINHO RúSTICO m2579  |  disponÍvel na gama HOME
FormAto: 1 réGUA

textura natural (nt)

CARVALHO PISCO m2573  | disponÍvel na gama LIGNUM
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V) 

textura sincronizado (sY)
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CARVALHO BERLIM m1085  |  disponÍvel na gama HOME 
FormAto: 1 réGUA

CARVALHO FLORENçA m1645  |  disponÍvel nas gamas HOME e DECO PREMIUM
FormAto: 1 réGUA

textura madeira (tm)textura madeira (tm)
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CARVALHO INGLêS m1256  |  disponÍvel na gama PROJECT
FormAto: 1 réGUA 

CARVALHO KANSAS m2533  |  disponÍvel na gama LIGNUM
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V) 

textura natural (nt) textura sincronizado (sY)
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CARVALHO CANTáBRIA m2578  |  disponÍvel na gama HOME 
FormAto: 2 réGUAS

NOGUEIRA PERIGORD m2577  |  disponÍvel na gama DECO PREMIUM 
FormAto: 2 réGUAS

textura madeira (tm) textura madeira (tm)
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CARVALHO NEVADA m2572  |  disponÍvel nas gamas PROJECT e LIGNUM
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V)

CARVALHO MANITOBA m2589  |  disponÍvel na gama PROJECT
FormAto: 1 réGUA

textura madeira (tm)textura sincronizado (sY)
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NOGUEIRA OTAVA m2581  |  disponÍvel na gama HOME
FormAto: 1 réGUA

CEREJEIRA SEGóVIA m830  |  disponÍvel nas gamas HOME e DECO PREMIUM
FormAto: 1 réGUA 

textura madeira (tm) textura natural (nt)
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CARVALHO TExAS m2539  |  disponÍvel na gama HOME
FormAto: 1 réGUA

CARVALHO TORMES m2574  |  disponÍvel nas gamas PROJECT e LIGNUM
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V)

textura natural (nt) textura sincronizado (sY)
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CARVALHO ALSáCIA m2582  |  disponÍvel na gama HOME
FormAto: 3 réGUAS

IPE MANAUS m1263  |  disponÍvel na gama HOME
FormAto: 2 réGUAS

textura madeira (tm) textura madeira (tm)



94 95 

NOGUEIRA ONTáRIO m2591  |  disponÍvel na gama PROJECT
FormAto: 1 réGUA  |  BISELAdo: A 4 LAdoS (4V)

WENGE m2585  |  disponÍvel na gama HOME
FormAto: 1 réGUA

textura madeira (tm) textura natural (nt)
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informação 
técnica e logística

ESPECIFICAçõES

ESPECIFICAçõES PROJECT  LIGNUM  HOME DECO PREMIUM

Substrato HdF mr VHdF mr HdF mr HdF    

Sistema de encaixe (click) 2G   5G 2G 2G

Juntas seladas Sim   Sim Sim Sim

Antiestático  Sim   Sim  -- --

Número de referências  12   6 16 6

Garantia uso doméstico (anos) 18     18  15 12

Garantia uso comercial (anos)  5     5 -- --

Classe de utilização (EN 13329)  33    33 32 31

Largura de cada régua (mm)  194   194  194 194

Comprimento de cada régua (mm) 1292 1292 1292 1292

Espessura de cada régua (mm)  8   12 7 7

Nº de réguas/Caixa embalagem  8     5 9 9

CAIxA DE EMBALAGEM

Área útil por caixa (m2)  2,005 1,253 2,255 2,255

Peso por caixa (kg)  14,0   14,3 13,7 13,1

PALETE

Nº caixas embalagem/Palete   56    56 60 60

Área útil/Palete (m2)  112,3  70,2 135,3 135,3

Peso líquido/Palete (kg)  781,5  800,1 824,3 786,4

CARGA POR CAMIãO

Nº paletes/Camião 28     28  28 28

Área útil/Camião (m2)  3.144,1  1.965,1 3.789,8 3.789,8

Peso líquido/Camião (kg)  21.883  22.402 23.080 22.018

CARGA POR CONTENTOR (20 pés)

Nº paletes/Contentor 22    22 22 22

Área útil/Contentor (m2)  2.470,4  1544,0 2.977,7 2.977,7

Peso líquido/Contentor (kg)  17.200  17.600 18.150 17.300
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PAVIMENTOS PROJECT  LIGNUM HOME DECO PREMIUM PAVIMENTOS  PROJECT  LIGNUM HOME DECO PREMIUM
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CARVALHO BERLIM m1085

CARVALHO LIGúRIA m2586  CARVALHO INGLêS m1256

CARVALHO CALIFóRNIA m2531 CARVALHO KANSAS m2533

 MAPLE LIéBANA m2587 CARVALHO CANTáBRIA m2578

FAIA 3S m2575 NOGUEIRA PERIGORD m2577

FAIA PIRINéUS m2584 CARVALHO NEVADA m2572

CARVALHO 3S m2576 CARVALHO MANITOBA m2589

FREIxO áDIGE m2580 NOGUEIRA OTAVA m2581

CARVALHO GRIzzLY m2583 CEREJEIRA SEGóVIA m830

CARVALHO OREGON m2535 CARVALHO TExAS m2539

CEREJEIRA ANATóLIA m2588 CARVALHO TORMES m2574

FAIA CóRSEGA m1086 CARVALHO ALSáCIA m2582

CARVALHO MORENA m2590 IPE MANAUS m1263

PINHO RúSTICO m2579 NOGUEIRA ONTáRIO m2591

CARVALHO PISCO m2573 WENGE m2585

CARVALHO FLORENçA m1645



PORTUGAL 
lugar do espido, Via Norte
4471-909 Maia, Portugal
tel +351 229 360 100
sonae.tafibra@sonaeindustria.com

ESPANHA 
Ronda de Poniente, 6-B 
Centro empresarial euronova 
28760 tres Cantos, Madrid, españa
tel +34 918 070 700
comercial@tafibra.es

EXPORT 
lugar do espido, Via Norte
4471-909 Maia, Portugal
tel +351 229 360 172
export@sonaeindustria.com

info@poliface.com 
www.poliface.com
www.tafibra.com


