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Piso Vinílico LVT Artisan 2mm - Coleção Viniliko
O piso vinílico Artisan 2mm é um revestimento produzido com a mais avançada tecnologia
existente no mercado para produtos tipo LVT (Luxury Vinyl Tile). Os padrões de cores simulam
pisos amadeirados com variações naturais em alta definição com acabamento acetinado, mais
nobres e elegantes.

É composto por PVC reciclado (Policloreto de Vinila), plastificantes, estabilizantes e capa
antiabrasiva de alta resistência com 0,2mm de espessura - o que confere ao piso maior
durabilidade e resistência à abrasão.
Ambientes - atende perfeitamente todas as áreas residenciais internas e comerciais de
tráfego leve, tais como pequenas lojas, escritórios, clínicas, quartos de hotéis, brinquedotecas
etc.
Pet-Friendly e Kids-Friendly - é resistente à acidentes com líquidos. Ideal para ambientes com
animais de estimação e crianças.
Qualidade do ar – os pisos vinílicos Artisan são livres de formaldeídos e ftalatos. Apresentam
reduzidos índices de emissão de compostos voláteis (VOC´s) para melhor qualidade do ar
Conforto Térmico – é atérmico, não altera sua temperatura, em função do exterior. Perfeito
para se caminhar descalço mesmo em dias frios ou quentes.
Conforto Acústico – promove maior isolamento acústico no ambiente com redução da
propagação de ruídos ao caminhar

Características
Coleção
Espessura final
Classificação da Capa
Formato das Peças
Bordas
Acabamento
Garantia sobre defeitos
de Fabricação
Embalagem
Peso da Embalagem
Resistência a Fogo

Viniliko
2mm
0,2mm Uso Residencial e Comercial Leve
1227mm x 187mm
Micro Bisel 4 lados
Acetinado Fosco com proteção cerâmica UV
Residencial 12 Anos
Comercial 5 Anos
4,59m2 | 20 Peças por caixa
18,50 kg
Máxima, FSI (Flame Spread Index 15) Classe A, Resultado BflS1 Norma EN 648
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