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PRIME C 7MM VALENCIA
7007951431

PRIME C 7MM NOGUEIRA
7007951430
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensión tabla: 1.357 x 217 x 7 mm Tablas x caja: 8 Cajas x pallet: 52

Clase AC3 M2 x caja: 2,36 M2 x pallet: 122,72

Recto Kilos x caja: 13,40 Kilos x pallet: 696,80

Antibacteriano Reductor de ruido
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1 - COMPOSIÇÃO DOS PISOS LAMINADOS EUCAFLOOR 2 - DIMENSÕES E CARACTERÍSTICAS DOS PISOS LAMINADOS EUCAFLOOR

Tabela do nível de uso:

Lâmina Decorativa

Balanceador

HPP

Overlay

Gran Elegance New Elegance Evidence Prime Prime Click

Contém 4 réguas/cx 7 réguas/cx 8 réguas/cx 8 réguas/cx 8 réguas/cx

Dimensões
da régua 8 x 445 x 1.357 mm 7 x 292 x 1.357 mm 7 x 217 x 1.357 mm 7 x 197 x 1.357 mm 7 x 217 x 1.357 mm

Área de cobertura 2,41 m2/cx 2,77 m2/cx 2,36 m2/cx 2,14 m2/cx 2,36 m2/cx

Composição básica
do produto

Partículas 
de Eucalipto

HPP

Partículas 
de Eucalipto

HPP

Partículas 
de Eucalipto

HPP

Partículas 
de Eucalipto

HPP

Partículas 
de Eucalipto

HPP
Sistema
de encaixe Click Click Click Cola Click

Uso conforme 
NBR 14833-1 
e NBR 14833-2

AC4 Residencial
e Comercial

AC4 Residencial
e Comercial

AC3 Residencial
e Comercial baixo 

tráfego
AC3 Residencial AC3 Residencial

Garantia
residencial 16 anos 16 anos 14 anos 12 anos 12 anos

Garantia comercial 7 anos 7 anos 5 anos Sem Garantia Sem Garantia

Só uma empresa que produz 
todos os tipos de painéis pode 
escolher o melhor para o seu 
piso laminado. O substrato 
100% HPP do Eucafloor é 
produzido com madeira de 
eucalipto proveniente de 
florestas certificadas, que 
seguem rigorosa mente os 
princípios e critérios do FSC® 
– órgão mundial que fiscaliza 
o manejo florestal. Os pisos 
laminados Eucafloor foram os 
primeiros a receber o cobiçado 
Selo Verde, que certifica os 
produtos ecologicamente 
corretos, socialmente justos e 
economicamente viáveis.

Toda a alta tecnologia usada 
para produzir esse painel 
também é usada para produzir 
os pisos laminados.

Veja abaixo como ele é formado 
e como isso proporciona todas 
as vantagens que só os pisos 
laminados Eucafloor tem.

Overlay

A camada superior dos pisos 
laminados Eucafloor é composta 
por um filme cristalino de 
celulose com partículas de óxido 
de alumínio, impregnado com 
resina melamínica.
Isso proporciona a alta 
resistência e sua baixa 
porosidade o que evita a 
absorção de líquidos, facilita a 
limpeza e ainda amplia seu ciclo 
de vida. 

O piso laminado Eucafloor ainda 
recebe nessa camada a exclusiva 
proteção antibacteriana 
Bacterban® que inibe o 
crescimento e reprodução de 
fungos e bactérias na superfície 
do piso.

Lâmina Decorativa

Lâmina Decorativa de celulose 
impregnado com resina 
melamínica que determina o 
padrão do piso (madeirado ou 
fantasia), proporcionando beleza 
ao produto.

HPP

Painel de alta densidade 
produzido com partículas de 
eucalipto de formato alongado 
e agulhado, proporcionando 
melhor entrelaçamento entre as 
partículas. Confere ao produto 
maior estabilidade dimensional, 
menor coeficiente de dilatação, 
além de maior resistência à 
absorção de líquidos. 

O HPP foi desenvolvido pela 
Eucatex atendendo às normas 
internacionais de fabricação de 
substratos para pisos laminados, 
levando em conta sua utilização 
em um país tropical – quente e 
úmido por natureza. O eucalipto, 
por ter maior densidade quando 
comparado com a madeira de 
pinus, garante ao produto menor 
retorno elástico. 
O HPP é produzido com madeira 
proveniente de florestas 
certificadas pelo FSC® e outras 
fontes controladas. Todas essas 
características permitem que 
o Eucafloor tenha as maiores 
réguas do mercado, chegando 
até 445 mm de largura.

Balanceador

É uma camada constituída por 
lâmina de celulose e resina 
melamínica que garante  a 
estabilidade dimensional do piso 
Eucafloor.

Residencial Comercial

Baixo Médio Alto Baixo Médio Alto

Nível de uso
NBR 14833-2

Tráfego doméstico  
de baixo uso ou de 
uso intermitente,  
por exemplo, 
quartos.

Tráfego doméstico  
de médio uso,  por 
exemplo, quartos, 
corredores, halls, 
sala  de estar e sala 
de jantar.

Tráfego doméstico  
de alto uso, por 
exemplo, quartos, 
halls, sala  de estar, 
sala de jantar  e 
corredores.
Em quartos  de 
hotéis, motéis  e 
pousadas.

Tráfego comercial  
de baixo uso ou  de 
uso intermitente,  
por exemplo, hotéis,  
salas de conferência  
e escritórios.

Tráfego comercial 
de médio uso,  por 
exemplo,  escritórios, 
hotéis,  motéis, 
pousadas  e lojas.

Tráfego comercial 
de alto uso,  por 
exemplo,  corredores, 
lobbies, lojas de 
departamento, 
escolas e amplos 
escritórios.

Classe
de tráfego

22 22 23 31 32 33

Resistência 
à abrasão AC2 AC3 AC4 AC5

Balanceador

HPP

Lámina decorativa

Overlay
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