




Abreviaturas de Aprovação e Conformidade

FM Testado e aprovado pela FM Approvals

UL/ULC Underwriters Laboratories listados nos EUA e Canadá

TÜV Certificação da Associação de Inspecção Técnica TÜV

GS
Geprüfte Sicherheit - testado em relação à segurança e certificado GS pela MPA 
Dresden

CE
Conformidade Européia - Marca de conformidade europeia, que é a declaração 
do fabricante de que um produto está em conformidade com as diretivas da CE 
aplicáveis

N
Em conformidade com o Código 30 de Líquidos Inflamáveis   e Combustíveis da 
Associação Nacional de Proteção Contra Incêndios (NFPA)

O
Em conformidade com os Regulamentos da Administração da Segurança e da 
Saúde no Trabalho (OSHA)

I Em conformidade com o Código Internacional Contra Incêndios (IFC)

A Em conformidade com o Código de Incêndios NFPA 1 - Edição 2012

A9 Em conformidade com o Código de Incêndio NFPA 1 - Edição 2009

H Em conformidade com o Código de Substâncias Perigosas NFPA 400

EN Em conformidade com as Normas Europeias EN 14470-1 e EN 14727

C
Norma P1 da Associação de Gás Comprimido (CGA) para a Manipulação Segura 
de Gases Comprimidos em Recipientes

G
Em conformidade com o Código de Gases Comprimidos e Fluídos Criogénicos 
NFPA 55 

U Requerimentos de Zona de Alto Risco do Serviço Geológico dos EUA

E Está em conformidade com as Normas da Agência de Proteção Ambiental (EPA)

S
Cumpre a Regra de Prevenção, Controle e Contramedidas de Derrames (SPCC) 
da EPA

V Validado pelo Programa de Verificação de Tecnologia Ambiental da EPA





FIRE
CODES

MEETS

O sistema de 
autotravamento de 3 
pontos em aço inoxidável 
proporciona um fecho de 
porta à prova de falhas, 
com uma resistência ao 
calor superior.

Elos fundíveis mantêm as portas abertas e 
derretem a 74°C para um fecho automático 
(em modelos com fecho automático).

Parede de aço dupla resistente de grau 18 
(1 mm) com 38 mm de espaço de isolamento 
de ar.

Portas fáceis de fechar e com autotravamento; 
A alça U-Loc™ (mostrada abaixo) não 
requer rotação manual para engatar o fecho 
obrigatório de três pontos.

A construção totalmente soldada, não 
rebitada, mantém a perpendicularidade 
para um tempo de vida mais prolongado 
e proporciona maior proteção em caso de 
incêndio, já que as falhas de ar são reduzidas.

A dobradiça contínua do tipo piano 
proporciona um fecho suave.

O acabamento de pintura a pó sem chumbo, 
duradoura e resistente a produtos químicos, 
interior e exterior, mantém um aspeto de brilho 
intenso e minimiza os efeitos da corrosão e da 
humidade.

Aberturas duplas com protetores embutidos 
contra descargas elétricas colocados 
estrategicamente na parte inferior e na parte 
superior oposta.
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A alça U-Loc™ inclui 
um conjunto de chaves 
duplas ou pode ser 
trancada com cadeado 
(não incluído) para uma 
maior segurança.

As prateleiras de 
segurança SpillSlope® 
direcionam os derrames 
para a parte traseira e 
inferior do reservatório 
estanque. Está em 
conformidade com a 
ANSI MH28.1.

O fabrico por soldagem 
mantém a estrutura 
retangular para uma 
vida útil longa, e o 
astrágalo da porta 
proporciona robustez 
extra.

HazAlert™ altamente 
visível serve de aviso 

o Fogo Afastado” em 
inglês, espanhol e 
francês.

®  EX 

  

Os pés de nivelamento 
ajustáveis   suportam os 
armários em superfícies 
irregulares.

Ligação à terra 

ligação à terra opcional 
08500.

O mecanismo de fecho 
automático oculto 
proporciona o acesso sem 
obstruções ao espaço 
da prateleira superior. 
As portas de indexação 
automática garantem 
o seu fecho sequencial 
e asseguram um fecho 
apertado de cima para 
baixo (nos modelos 
de fecho automático). 
Patenteado

As prateleiras de 
segurança patenteadas 
SpillSlope® direcionam 
os derrames para a parte 
traseira e inferior do 
reservatório à prova de 
vazamentos. Ajustável em 
centros de 76 mm, eles 
atendem aos padrões 
ANSI com uma carga 
admissível de 159 kg.

Os ganchos das prateleiras 
soldados encaixam-
se nas prateleiras para 
proporcionar a máxima 
estabilidade sem suportes 
soltos.

O reservatório de 
contenção estanque de 
51 mm retém vazamentos 
e está em conformidade 
com os requisitos da EPA.





®  EX
Proteja os trabalhadores, reduza os riscos de incêndio, e 
melhoram a produtividade através do armazenamento de 
combustíveis e produtos químicos in�amáveis armários 
de segurança em conformidade com a OSHA e NFPA

•  Testado e aprovado quanto à resistência ao fogo aprovados 
pela FM de forma independente

•  Parede dupla de aço soldado de grau 18 (1 mm) de espessura 
com 38 mm de espaço de ar isolante

•    Prateleiras de aço galvanizado SpillSlope® ajustáveis   e 
patenteadas que direcionam os derrames diretamente à parte 
traseira e inferior do reservatório estanque de 51 mm

•  Sistema de travamento de aço inoxidável de 3 pontos

•  Alça U-Loc™ com duas chaves - aceita cadeado opcional

• Aviso trilíngue com rótulos re�etivos Haz-Alert™

•  Inclui duas aberturas com corta-fogo, pés niveladores 
ajustáveis   e ligação à terra

* OSHA 29CFR 1910.106(d)(3) a�rma que podem ser armazenados num armário de segurança não mais de 60 galões (227 L) de líquidos in�amáveis da Categoria 1, 2 ou 
3, e não mais que 120 galões (454 L) de líquidos in�amáveis   da Categoria 4.

Disponível em quatro cores, mediante solicitação

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

114 20 112 x 109 x 46 1 8930001 8930201 29937

170 20 165 x 109 x 46 2 8945001 8945201 29937

227 32 165 x 86 x 86 2 8960001 8960201 29944

341* 41 165 x 109 x 86 2 8990001 8990201 29945

8960001





Coloque debaixo dum contador para tirar partido do 
espaço de armazenamento e manter os líquidos perto do 
espaço de trabalho da bancada

•  A base recuada melhora a ergonomia, permitindo que o seu 
utilizador �que mais perto da superfície de trabalho 

•  Os ventiladores traseiros duplos de parede com corta-fogo 
permitem a ventilação, caso seja necessário

• Disponível em modelos de fecho manual ou automático

•  Resistentes ao fogo, design à prova de fugas com fecho de
 3 pontos para um fecho à prova de falhas

•  A prateleira SpillSlope® direciona os derrames para trás e para 
baixo para o reservatório

• Em conformidade com a OSHA e a NFPA e aprovado pela FM

®  EX
 Utilize em bancadas de trabalho para acesso aos líquidos 
mais frequentemente usados. O design compacto e em 
conformidade proporciona a mesma proteção contra 
incêndio que os armários Justrite maiores

•  Autotravamento para um fecho seguro

• Disponível em modelos manuais ou de fecho automático de 
 1 porta

•  Poupe espaço ao montar na parede com um gancho de 
parede opcional montagem n.º 25951

• Em conformidade com a OSHA e a NFPA

®  EX

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

83 20 89 x 89 x 56 1 8923001 8923201 29939

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

15 6.5 56 x 43 x 43 1 8904001 8904201 29935





®  EX
Armazena produtos in�amáveis   em segurança quando 
o espaço é pouco ou é utilizado para expandir o 
armazenamento ao lado dos armários existentes

•  Testados contra incêndio e aprovados pela FM; está em 
conformidade com a OSHA e a NFPA

•  De Parede dupla de aço soldado do tipo 18 de (1 mm) de 
espessura com 38 mm de espaço de ar de isolamento

•  Sistema de travamento de aço inoxidável de 3 pontos

•  Disponível em modelos de fecho manual ou automático de
 1 porta

•  Alça U-Loc™ com duas chaves - aceita cadeado opcional

•  Três prateleiras de aço galvanizado SpillSlope® patenteadas 
e ajustáveis   que direcionam para um reservatório de 51 mm à 
prova de vazamentos

•  Inclui duas aberturas com corta-fogo, pés niveladores 
ajustáveis   e ligação à terra

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

83 10 165 x 59 x 46 3 8922001 8922201 29936

204 20 165 x 59 x 86 3 8954001 8954201 29941

8922001



®  EX
• Aprovado pela FM, está em conformidade com a OSHA e a NFPA

•  O design resistente ao fogo inclui uma parede de aço dupla de 38 
mm de espaço de ar de isolamento e travamento de aço inoxidável 
de 3 pontos para um fecho de porta positivo e seguro 

•  A prateleira de segurança ajustável SpillSlope® direciona os derrames 
para um reservatório estanque de 51 mm

•  Aberturas duplas com corta-fogo, pés de nivelamento, e ligação à 
terra

•  45-L tem 0,9 m de altura e cabe na maior parte das bancadas

•  O pequeno armário de segurança armazena materiais 
in�amáveis   ao seu alcance - é fácil de alterar a sua 
posição

•  Três cordas elásticas mantêm o conteúdo no seu sítio 
ao ser transportado pelo piso fabril

• Porta única com fecho manual

•  A prateleira ajustável maximiza o espaço do armário e 
direciona os derrames para trás e para baixo para um 
reservatório de 2 litros

• Em conformidade com a OSHA e a NFPA

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

45 10 89 x 59 x 46 1 8912001 8912201 29936

57 10 112 x 59 x 46 1 8915001 8915201 29936

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

Aerossóis 2.2 56 x 43 x 20 1 8902001 - -

8912001



®  EX
O seu design de altura baixa permite que armazene 
produtos in�amáveis   em bancadas ou no topo de 
armários 114 e 170 L

•  Expanda o armazenamento e separe líquidos em segurança

•  Em conformidade com a OSHA e NFPA, aprovado pela FM

•  Parede dupla de aço de grau 18 (1 mm) totalmente soldado 
com 38 mm de espaço de isolamento de ar

•  Sistema de travamento de aço inoxidável de 3 pontos à prova 
de falhas

•  Disponível em modelos de fecho manual ou automático de 2 
portas

•  Alça U-Loc™ com duas chaves - aceita cadeado opcional

•  Inclui aberturas duplas com corta-fogo, pés de nivelamento 
ajustáveis, ligação à terra

®  EX
Aproveite ao máximo o espaço de armazenamento utilizável 
- pendure o armário acima da bancada de trabalho para fácil 
acesso a solventes

•  Design totalmente em conformidade e resistente ao fogo, tal como 
nos armários de segurança Justrite maiores

•  O posicionamento ao nível dos olhos facilita o acesso a líquidos 
frequentemente utilizados  

• 2 portas de fecho manual

• Vem com equipamento completo de montagem

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

45 20 46 x 109 x 46 0 8913001 8913201 -

64 20 61 x 109 x 46 1 8917001 8917201 29937

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

64 20 61 x 101 x 46 1 8917008* - -

76 17 111 x 109 x 31 3 8934001 - 29938

*Não aprovado pela FM.

8917001





Resistência ao fogo extrema para ambientes de elevado 
risco, como locais de elevada ocupação, disposições de 
bens de elevado valor/altos, ou áreas remotas que não 
possuam serviços de combate a incêndios.

•  As portas fecham-se automaticamente para garantir que o 
armário esteja fechado em caso de incêndio

•  O cilindro independente fecha cada porta com um indicador 
de estado de bloqueio

•  Reservatório removível com inserção perfurada que 
recolhe vazamentos - mantém os recipientes elevados para 
permanecerem secos

•  A base de transporte aceita o porta-paletes para mover 
armário vazio - aceita cobertura de base removível opcional

•  Está em conformidade com a EN, OSHA, NFPA e foi aprovado 
pela FM e pela MPA Dresden

•  Exterior em aço com várias camadas de gesso resistente ao 
fogo e isolamento de �bra mineral

•  Bandas intumescentes que se expandem para vedar as 
fendas em caso de incêndio

•  Modelos de fecho automático de 2 portas

•  Duas aberturas superiores com válvula de borboleta que se 
fecham automaticamente a 70°C num incêndio

•  Corpo amarelo de dois tons de resina de melamina e placas 
retardadoras de chamas, com uma porta de aço coberta por 
um acabamento em pó texturizado

•  Bandas de proteção intumescentes que se expandem e 
vedam as fendas entre a(s) porta(s) e a sua estrutura

• Modelos de fecho automático de 1 ou 2 portas

• Aberturas de ventilação que fecham aos 70ºC num incêndio

Prateleira de aço, revestida a pó  Tabuleiro de polipropileno Tabuleiro de polietileno Cobertura da base  Transportador de armário - 
    Conjunto de 2

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Automático Prateleiras Extras

114 22 195 x 89 x 62 3 22605 22630

170 33 195 x 120 x 62 3 22607 22631

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Automático Prateleiras Extras

114 22 195 x 86 x 62 3 22601 22630

170 33 195 x 116 x 62 3 22603 22631

22605





® Ex
•  Parede dupla soldada de aço de grau 18 (1 mm) com 38 mm 

de espaço de ar isolante para resistência ao fogo

•  Prateleira de meia profundidade que se ajusta para acomodar 
um bidão com bomba ou funil ou armazena acessórios de 
bidões sobressalentes

• Disponível nos modelos de fecho manual ou automático

•  A escolha de rolamentos dos bidões facilita a deslocação de 
bidões pesados   ou o suporte removível de bidões para manter 
os bidões elevados longe do reservatório do armário

•  Testado e aprovado quanto à resistência ao fogo por FM 
Approvals

® EX
•  Dois compartimentos separados em que cabe um bidão 

vertical de 200 L ou 110 L e até doze latas de segurança de 
19 L 

•  Totalmente em conformidade, design resistente ao fogo, com 
portas de autotravamento de três pontos 

•  A área do bidão apresenta rolamentos no recipiente e uma 
estante de meia profundidade 29946  SpillSlope®

•  A área das latas de segurança inclui duas prateleiras 
SpillSlope® ajustáveis   de tamanho total

Capacidade do Bidões (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

Um - 200 31 165 x 86 x 86 1 8962001 - 29946

Dois - 110 40 165 x 109 x 86 1 8990601** 8990701** -

Dois - 200* 56 165 x 150 x 86 1 8991001** - 29947

Capacidade do Bidões (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

435* 24, 31 165 x 150 x 86 2,1 8992601 8992701 29974

* A OSHA 29CFR 1910.106(d)(3) a�rma que podem ser armazenados num armário de segurança não mais do que 227L de líquidos in�amáveis de Categoria 1, 2, ou 3, e 
não mais que 454 litros de líquidos in�amáveis   de Categoria 4
**Não foi aprovado pela FM



Capacidade do Bidão (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático

One – 200 39 127 x 76 x 122 - 8993001 8993201

Rampa para armário 25932: 

•  Carregue facilmente um bidão para um armário com um carrinho

• A rampa encaixa-se sobre o bordo para manter seguro no lugar

• O design do piso da superfície maximiza a tração

•  Compatível com todos os estilos de armários de bidão da 
Justrite

• O limite da carga distribuída uniformemente é de 340 kg

• Não pode ser utilizada com o carrinho de bidões 08800

Rolamento para bidões 25920

•  Para o armário de armazenamento vertical 8962001  (vendido 
separadamente), facilita o transporte de bidões pesados

Carrinho de bidões com rodas 08800

•  Posiciona um bidão horizontal para a dispensação de �uxo por 
gravidade

®

•  Testado quanto a resistência ao fogo e aprovado pela FM 

•  Parede dupla de aço soldado de grau 18 (1 mm)

•  Mantém um bidão de 200 L armazenado horizontalmente para utilizar 
no âmbito da distribuição por �uxo de gravidade

•  O interior proporciona espaço para um recipiente para as gotas que 
pingam e inclui trilhos para guiar os carrinhos de bidões até à posição

•  Disponível em fecho manual ou automático

•  Acabamento em pó, interior e exterior

•  Reservatório estanque de 51 mm com aberturas duplas com corta-fogo

•  Ligação à terra incorporada

899320  mostrado com
08800 carrinho opcional



®  EX

Separe e identi�que combustíveis líquidos para o 
armazenamento seguro de tintas

•   Totalmente em conformidade, testado quanto à resistência ao fogo e 
aprovado pela FM Approvals

•  Parede dupla resistente, de aço de grau 18 (1 mm) com 38 mm de 
espaço de ar isolante

•  As prateleiras de segurança SpillSlope® ajustam-se para aceitar 
diversas latas de tinta e de aerossóis mais pequenas

•  O reservatório estanque de 51 mm recolhe os derrames

•  Sistema de fecho de aço inoxidável de 3 pontos para um fecho à 
prova de falhas

•  Inclui aberturas duplas com corta-fogo, pés de nivelamento ajustável 
e ligação à terra

Mantenha os seus papéis importantes à mão protegendo-os contra 
a humidade e a sujidade

•  Caixas de armazenamento de polietileno resistentes às intempéries que 
guardam em segurança manuais e documentos

•  Cor vermelha viva para uma melhor visibilidade, com uma superfície lisa 
que aceita etiquetas de identi�cação

•  Embalagem de etiquetas que inclui 2 etiquetas em branco e 2 etiquetas 
impressas (Fichas de Dados de Segurança e Manual de Instruções)

•  Inclui �ta adesiva de dupla face para uma instalação fácil

•  O tamanho grande aceita capas de �chas de dados de segurança; as 
caixas de tamanho médio e grande aceitam cadeado

Ideal para o armazenamento de �chas de dados de segurança, �chas de 
instruções, faturas e recibos, planos de evacuação, horários, layouts de 
plantas, listas de veri�cação de inventário, manuais de funcionamento, 
contactos de emergência, certi�cados e registos médicos.

Acessórios:

•  Pacote de etiquetas (4 etiquetas amarelas: 
 2 em branco e 2 impressas - Fichas de 
 dados de segurança e manual de 
 instruções)

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

151 20 112 x 109 x 46 3 8930111 8930311 29937

23303  - Abertura 
superior média

23304  - Abertura 
frontal média 

23305  - Tubo com 
tampa de rodar

23306  -  Abertura 
frontal grande

8930111





®  

Proteja os colaboradores e os laboratórios de produtos 
químicos perigosos, ao armazenar produtos corrosivos 
em armários de segurança de design especial

•  Testado e aprovado independentemente quanto a resistência 
ao fogo aprovado pela FM

• Acabamento interior e exterior de pintura em pó

•  Design resistente ao fogo tal como os armários clássicos da 
Justrite para armazenamento de produtos in�amáveis 

•  Reservatório estanque de 51 mm, com aberturas duplas com 
corta-fogo, pés niveladores ajustáveis e ligação à terra

•  Os tabuleiros de polietileno encaixam-se nas prateleiras de 
aço galvanizado SpillSlope® para ajudar a resistir a produtos 
químicos agressivos

•  O revestimento de polietileno na parte inferior do reservatório 
é removível para facilitar a limpeza de gotas e vazamentos

•  Os modelos 114-L incluem um tabuleiro de trabalho de 
polietileno adicional para colocar na parte superior do armário 
para utilizar como superfície de trabalho útil

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Fechamento Automático Prateleiras Extras

  Armários de Segurança Classic:

114 20 112 x 109 x 46 1 8930021 8930221 29937

170 20 165 x 109 x 46 2 8945021 8945221 29937

227 32 165 x 86 x 86 2 8960021 8960221 29944

341 41 165 x 109 x 86 2 - 8990221 29945

  Armários de Segurança Countertop:

15 6.5 56 x 43 x 43 1 8904021* 8904221* 29935

  Armários de Segurança Compac:

45 10 89 x 59 x 46 1 8912021 8912221 29936

  Armários de Segurança Piggyback:

45 20 46 x 109 x 46 0 8913021 8913221 -

64 20 61 x 109 x 46 1 8917021 8917221 29937

  Armários de Segurança Slimline:

83 10 165 x 59 x 46 3 8922021 8922221 29936

  Armários de Segurança Undercounter:

83 20 89 x 89 x 56 1 8923021 8923221 29939

8904021 8912021 8917221 8922221 8923021

8945021

*Não aprovado pela FM.



Identi�que e armazene em segurança materiais perigosos como 
ácidos, bases, oxidantes ou materiais tóxicos

•  Testado e aprovado independentemente quanto a resistência ao fogo 
pela FM Approvals

•  Aplicação de rótulos especí�cos identi�cam o conteúdo para armazenar 
e separar produtos químicos incompatíveis em segurança

•  Parede dupla de aço de grau 18 (1 mm) com um espaço de ar de 38 mm

•  Reservatório estanque de 51 mm com revestimento de polietileno 
incluído no fundo do reservatório

•  Porta(s) com fecho automático com um sistema de travamento de aço 
inoxidável de 3 pontos de autotravamento e fecho automático

•  Conexão fundível na(s) porta(s) que se funde a 74 °C para um fecho 
automático sob condições de incêndio

•  Prateleiras de aço ajustáveis   SpillSlope® com tabuleiros de polietileno 
para resistência química a vazamentos 

•  O armário 114-L inclui um tabuleiro de trabalho extra de polietileno que 
pode ser colocado na parte superior do armário para uma superfície de 
trabalho útil

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Automático Prateleiras Extras

Armários de Segurança Classic:

114 20 112 x 109 x 46 1 8630281 29937

170 20 165 x 109 x 46 2 8645281 29937

227 32 165 x 86 x 86 2 8660281 29944

341 41 165 x 109 x 86 2 8690281 29945

  Armários de Segurança Countertop:

15 6.5 56 x 43 x 43 1 8604281* 29935

  Armários de Segurança Compac:

45 10 89 x 59 x 46 1 8612281 29936

57 10 112 x 59 x 46 1 8615281 29936

  Armários de Segurança Piggyback:

45 20 46 x 109 x 46 0 8613281 -

64 20 61 x 109 x 46 1 8617281 29937

  Armários de Segurança Slimline:

83 10 165 x 59 x 46 3 8622281 29936

204 20 165 x 59 x 86 3 8654281 29941

  Armários de Segurança Undercounter:

83 20 89 x 89 x 56 1 8623281 29939

8604281 8615281 8613281 8654281 8623281

8660281

*Não aprovado pela FM.



ChemCor ®

O acabamento contínuo ChemCor® protege as superfícies 
internas dos armários contra a ferrugem e a corrosão

•  Todas as mesmas características de alto desempenho dos 
armários de materiais perigosos da Justrite com proteção 
adicional contra a corrosão causada por queda de gotas e 
desgasei�cação de produtos químicos

•  Acabamento termoplástico exclusivo em portas, prateleiras, 
paredes, teto e reservatório interiores

•  A superfície não porosa e contínua elimina a necessidade de 
rebites ou �xadores propensos à corrosão

• Resiste a manchas e é de limpeza fácil

•  O armário 114-L inclui um tabuleiro de trabalho de polietileno 
para colocar na parte superior do armário como uma 
superfície de trabalho útil

Capacidade (L) Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Automático Prateleiras Extras

Armários de Segurança Classic:

114 20 112 x 109 x 46 1 86302821 29957

170 20 165 x 109 x 46 2 86452821 29957

227 32 165 x 86 x 86 2 86602821 29952

Armários de Segurança Countertop:

15 6.5 56 x 43 x 43 1 86042821* 29930

Armários de Segurança Compac:

45 10 89 x 59 x 46 1 86122821 29904

Armários de Segurança Piggyback:

45 20 46 x 109 x 46 0 86132821 -

64 20 61 x 109 x 46 1 86172821 29957

Armários de Segurança Slimline:

83 10 165 x 59 x 46 3 86222821 29904

Armários de Segurança Undercounter:

83 20 89 x 89 x 56 1 86232821 29929

86042821 86122821 86132821 86222821 86232821

86302821

*Não aprovado pela FM.





Armário de polietileno completamente não metálico - 
nunca mais se preocupe com a ferrugem

•  Para ácidos fortes como o ácido clorídrico, sulfúrico e nítrico, 
ou bases como o hidróxido de sódio, de potássio e de cálcio

•  PEAD (polietileno de alta densidade) duradouro para 
resistência a químicos

•  A prateleira ajusta-se em incrementos de 76 mm com 
capacidade de carga de 57 kg

•  A cobertura do reservatório removível serve como uma 
prateleira inferior, ocultando o reservatório estanque 
incorporado com capacidade de 32 L

•  As 2 portas manuais aceitam cadeado opcional

•  Utilizar para armazenamento autónomo para acesso à 
superfície superior sulcada ou expanda a capacidade ao 
empilhar dois armários

•  Quando utilizada sob uma bancada, a base recuada na parte 
inferior proporciona melhor ergonomia

•  Quatro locais de abertura traseira pré-concebidos 
proporcionam um guia para um kit de ventilação pós-venda 
(não incluído), caso seja necessário um sistema de remoção 
de vapor pressurizado

•  Três rótulos de aplicação especí�ca incluídos - Ácido, Base e 
Corrosivo

•  Conveniência in loco para pequenas quantidades de ácidos 
ou bases

•  Totalmente não metalizado - excelente resistência química 
contra derrames ou vapores nocivos

•  Inclui duas prateleiras de polietileno; utilize um dentro para 
detetar fugas, guarde o outro sob o armário e remova para 
usar como bancada de trabalho

•  Porta articulada de ambos os lados - aceita cadeado opcional

•  Três rótulos de aplicação especí�ca incluídos - Ácido, Base e 
Corrosivo

2,5 L de Capacidade de Garrafa Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Capacidade do Prateleiras (kg) Fechamento Manual

2 - 50 x 36 x 44 - - 24080

2,5 L de Capacidade de Garrafa Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Capacidade do Prateleiras (kg) Fechamento Manual

36 32 90 x 91 x 64 1 57 24180



•  Fabrico em madeira de longa duração com puxadores e 
dobradiças em aço inoxidável

• A prateleira ajusta-se em incrementos de 32 mm

•  Inclui niveladores de pernas ajustáveis, etiquetas re�etoras      
Haz-Alert ™ e um conjunto de chaves duplas

•  O modelo sob a bancada 24140  inclui uma superfície de trabalho 
em polietileno removível e fácil de limpar de 16 mm para conter 
vazamentos

•  A dimensão 24140  inclui um tampo de 19 mm de altura. Para o 
uso sob bancada, remova o topo e ajuste os niveladores perna 
que se estendem até 19 mm

•  Adequado para líquidos altamente agressivos - sem partes 
metálicas que sofram corrosão

• Reservatório estanque de 51 mm 

•  A tranca de porta de três pontos nas unidades maiores 
proporciona um fecho seguro

• As prateleiras em unidades maiores ajustam-se em 
 incrementos de 76 mm

• A porta aceita cadeado opcional

•  A base no modelo sob bancada 24010  36-L proporciona uma 
melhor ergonomia - menos inclinada

2,5 L de Capacidade de Garrafa Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual Prateleiras Extras

6 - 47 x 61 x 41 0 24120 -

36 - 91 x 91 x 56 1 24140 24168

49 - 152 x 107 x 45 1 24150 24167

2,5 L de Capacidade de Garrafa Reservatório (L) A x L x P (cm) Prateleiras Fechamento Manual

6 - 56 x 43 x 43 0 24004

36 - 91 x 91 x 55 1 24010

36 - 93 x 91 x 55 1 24015

24120

24140

24010

24150



Prateleira de aço SpillSlope ®  para armários de 
armazenamento de materiais perigosos ou corrosivos

•  As prateleiras de aço galvanizado suportam até 159 kg, e 
ajustam-se em incrementos de 76 mm

•  Os tabuleiros de polietileno encaixam-se nas prateleiras 
de aço para proteção adicional contra corrosão e contra 
vazamento de líquidos corrosivos

•  As opções disponíveis incluem: tabuleiro combinado com 
tabuleiro de polietileno, só prateleira de aço, ou só tabuleiro 
de polietileno

Divisores de Prateleiras de Aço

•  29985  cabe em todos os armários Justrite com prateleiras de 
36 cm de profundidade

•  29990 cabe em todos os armários Justrite com prateleiras de 
46 cm de profundidade

•  Basta colocar sobre a prateleira e deslizar para a posição 
desejada

Kit de Suporte Sísmico 84000 

•  Proporciona maior estabilidade - ideal para áreas propensas a 
terramotos ou furacões

•  Um kit �xa qualquer armário de segurança a uma parede ou 
chão

•  Não são criados furos para que as propriedades de proteção 
contra incêndio do armário permaneçam intactas e o armário 
mantenha a aprovação da FM



Estrutura de Elevação de Pernas 84002 

•  Proporciona um suporte robusto e estável para fácil reposicionamento do 
armário vazio com empilhadora ou porta-paletes

•  A estrutura de elevação de pernas facilita a limpeza por baixo e mantém o 
armário longe da humidade do chão

•  Inclui niveladores de pernas e etiquetas de aviso de segurança: “Usar 
Empilhadora Só Quando Vazio”

Carrinho 84001 

•  Facilita a movimentação dum armário de segurança pesado - transporte 
solventes e produtos químicos diretamente para a sua área de trabalho

•  Aço para serviços pesados de 3 mm de espessura totalmente soldado e 
com rodas de polietileno de 127 mm com travões para uma segurança 
maior

• Pega removível

•  Cabe em qualquer armário de 109 x 46 cm, com uma altura máxima de 
112 cm, e com uma capacidade de carga de 227 kg

Filtro de Armário de Segurança 29916 VaporTrap™

Melhora o seu ambiente de trabalho, reduzindo a exposição de 
colaboradores à inalação de COVs

•  Reduza os vapores de compostos orgânicos voláteis nocivos dentro
 do seu armário de segurança

•    Meio de �ltragem de carvão ativado contido num cartucho de malha        
de aço inoxidável que adsorve vapores de COVs

•  A base magnetizada proporciona um posicionamento �exível em       
qualquer local dentro do armário

•  A área de anotação de data na etiqueta serve como um lembrete para       
a substituição - o ciclo de vida varia com base nos tipos de vapor e       
suas concentrações

• Conjunto de 2 �ltros

Nota: Devido a variáveis   como os próprios produtos químicos, a sua pureza ou a sua pressão de vapor, temperatura, humidade, idade do carvão, etc., é difícil estimar 
as taxas de adsorção de vapor de COVs. O Filtro de Carbono Justrite VaporTrap™ não se destina a ser utilizado como um substituto para o uso de recipientes fechados 
seguros, conforme o exigido pela OSHA e pela EPA. É importante limpar os derrames e resíduos do armário e dos recipientes
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O coletor AccuFlow™ do 
Tipo II ventilado e exclusivo, 
com um gatilho Safe 
Squeeze®  proporciona o 
vertimento mais suave e 
mais rápido. Patenteado

A mangueira flexível de 229 
mm AccuFlow™ do tipo II 
proporciona um vertimento 
direcionado em pequenas 
aberturas.

Alça redonda e confortável, não efetua 
cortes na mão.

Tampa estanque de alívio de pressão 
positiva é ventilada automaticamente 
para evitar que se quebre ou expluda. É 
de mola para fechar automaticamente 
os vapores controlados e derrames.

Rótulo de aviso 
trilíngue.



O rebordo de aperto de 
13 mm ao longo da parte 
inferior suporta fugas 
e resiste a perfurações 
acidentais quando colocado 
em superfícies irregulares.

O corta-fogo de aço 
inoxidável pára a ignição do 
flashback. O comprimento 
de 88 mm proporciona uma 
inserção segura do bocal 
de gás.

A porta de enchimento 
rápido do AccuFlow™ do 
Tipo II possui uma alavanca 
de levantamento de design 
ergonómico que se abre para 
um enchimento fácil.

O funil de polipropileno de 
2 posições opcional para 
recipientes do Tipo I ajuda 
no vertimento e dobra-se 
para um armazenamento e 
enchimento compactos.

A zona de identificação 
grande permite a rotulagem 
do utilizador para evitar o 
uso indevido, contratempos 
com misturas incompatíveis 
ou para identificar o dono ou 
departamento.

A capacidade extra em todos 
os recipientes acomoda 
aditivos de óleo para motores 
de dois ciclos.

Alça oscilante com 
design contrabalançado 
que equilibra o peso do 
recipiente em relação ao 
mecanismo de abertura 
para fácil vertimento e 
transporte.

Os reforços reforçam 
as paredes para resistir 
a amolgadelas ou 
implosões.

A dupla trava na base e 
no topo proporciona aço 
de quatro espessuras 
para proteção extra do 
“para-choques”.





Proteja os trabalhadores e reduza os riscos de incêndio ao transferir, armazenar e 
distribuir líquidos in�amáveis   em recipientes de segurança do tipo I com bico único e 
aprovadas pela OSHA

•  A tampa estanque e de fecho automático impede os vapores de escaparem e 
protege contra derrames

•  A tampa de alívio de pressão positiva ventila automaticamente para proteger contra a 
rutura ou explosão

• Pára-chamas de aço inoxidável dissipa o calor para parar a ignição de �ashback

• 100% estanque

•  A grande área de identi�cação nas latas de alça oscilante proporciona espaço para 
escrita para identi�car o conteúdo

• As alças nas latas de 4 litros ajudam a carregar cargas pesadas

• O acabamento a pó é resistente a químicos

• Certi�cado por FM Approvals, UL/ULC, e TÜV

Manípulo do gatilho

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho Amarelo

0.5 12 x 17 10001 10011Z

1 21 x 21 10101Z 10111Z

4 18 x 29 10301Z*

Gatilho

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho Amarelo

4 24 x 28 7110100Z 7110200Z

7.5 24 x 35 7120100Z 7120200Z

9.5 30 x 29 7125100Z 7125200Z

19 30 x 43 7150100Z 7150200Z

Funil de Lata de Segurança 11202Y Tipo 1 

•  Para tamanhos ≥ 4 litros. Duas posições: é dobrável para o enchimento, mantém-se 
direito durante o vertimento

• Taça grande que protege contra salpicos

10001 10101Z 10301Z

7150100Z

7125100Z 7120100Z 7110100Z 7150100Z

* Não tem certi�cação TÜV



Vá mais além na proteção e na conformidade com a 
conveniência adicional de AccuFlow™ com o gatilho 
Safe-Squeeze® para segurança e controlo no vertimento

•  O design ventilado fornece um �uxo de líquido suave e sem 
salpicos

•  A mangueira metálica �exível de 229 mm ajuda a controlar o 
vertimento em pequenas aberturas

•  O corta-fogo de aço inoxidável evita a ignição de �ashback

•  As duas aberturas - uma para vertimento direcionado, uma 
com elevação de design ergonómico para fácil enchimento

•  A tampa selada apresenta alívio de pressão positiva 
automático para proteção contra explosões

•  A zona de rótulo de identi�cação grande proporciona espaço 
de escrita para a identi�cação do conteúdo, localização do 
departamento ou nome do utilizador individual

•  Revestimento a pó resistente a produtos químicos 

•  Certi�cado pela FM Approvals UL/ULC e TÜV, e está em 
conformidade com os requisitos da OSHA e da NFPA

Capacidade (L) Mangueira Dia. Ext. x C (cm) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho Amarelo

4 1.6 x 23 24 x 27 7210120Z 7210220Z

7.5 1.6 x 23 24 x 34 7220120Z 7220220Z

9.5 2.5 x 23 30 x 30 7225130Z 7225230Z

19 2.5 x 23 30 x 45 7250130Z 7250230Z

7225130Z

7250130Z

7220120Z7210120Z



Possuem os mesmos benefícios que as nossas latas de segurança do 
tipo I clássicas, mas também incluem torneiras para dispensação segura 
de líquidos perigosos em pequenos frascos e copos

•  Todos os estilos foram aprovados pela FM

•  Bicos de enchimento com tampões de alívio de pressão de fecho automático 
antichamas de aço inoxidável 

•  As torneiras com fecho automático proporcionam a dispensação sem 
problemas

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt (cm) Bico Vermelho 08540 Bico Vermelho 08540

19 30 x 40 7150146 7150156

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt (cm) Bico Vermelho 08540 Bico Vermelho 08902 Bico Amarelo 08540 Bico Amarelo 08902

9.5 30 x 30 7225140 7225150Z 7225250Z -

19 30 x 40 7150140 7150150Z 7150240Z 7150250Z

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt  (cm) Bico Vermelho 08540

19 30 x 43 14545Z

Recipientes de Prateleira de Aço
•  É montada uma torneira de fecho automático 51 mm acima do fundo para 

eliminar a necessidade de ter de elevar os recipientes durante a dispensação

Latas de Prateleira de Polietilen 
•  Os dispensadores de segurança de polietileno proporcionam proteção contra 

a corrosão soberba e uma inserção de carbono de transporte de corrente 
única incorporada no recipiente para permitir uma ligação à terra adequada

•  A torneira de fecho automático está montada 51 mm acima da parte inferior 
para eliminar a necessidade elevar as latas durante a dispensação

Latas de Inclinação de Aço 
•  Torneira de fecho automático montado na parte superior

• Estrutura de suporte de metal resistente para distribuição fácil

• Medidas básicas da estrutura de suporte 35 x 35 cm

• Listadas na UL

08540 08902

7150250Z



As latas de PEAD resistentes a produtos químicos proporcionam 
armazenamento seguro para produtos corrosivos in�amáveis   com um 
design de poupança de espaço

• Testado e aprovado pela FM Approvals

•  Corpo de construção resistente de uma peça que resiste a amolgadelas, 
perfurações e lascas para aguentar ambientes abusivos

•  Inserção de carbono condutora de corrente patenteada incorporada no 
reforço dos recipientes completa um caminho de ligação à terra entre o 
conjunto da tampa e o corta-chamas. Quando utilizada com uma faixa de 
ligação à terra, impede a criação de um arco estático durante o enchimento 
ou vertimento.

•  A tampa de fecho automático, o mecanismo de alívio de pressão e o corta-
chamas impedem a entrada de fontes de ignição sem restringir o �uxo de 
líquido dentro ou fora do recipiente

• Resistente a ácidos fortes e calor

• Adequado para a maior parte dos líquidos de pureza elevada

Melhore a segurança e garanta a contenção com a ajuda de recipientes 
de laboratório de polietileno transparente de alta densidade 

•  A tampa de mola proporciona uma vedação estanque

•  O bico antichamas permite o vertimento rápido de produtos corrosivos não 
in�amáveis

• Recipientes ovais com gatilho para vertimento com uma só mão

• Os tamanhos de 7,5 a 19 litros têm posição �xa na alça

Capacidade (L) L x C / Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho

2 12 x 19 x 24 14065Z

4 12 x 19 x 32 14160Z

9.5 27 x 36 14261

19 32  x 41 14561

Capacidade (L) Bico Dia (cm) L x C / Dia. Ext. x Alt (cm) Branco

4 3.7 12 x 19 x 32 12161

7.5 9.2 31  x 38 12762

9.5 3.7 27  x 39 12260

19 9.2 31  x 51 12765

14561

14065Z14160Z

12260

12762 12161



Os recipientes para resíduos de PEAD proporcionam uma solução para a 
contenção de resíduos líquidos in�amáveis   ou corrosivos

•  Polietileno resistente em vermelho de segurança ou branco translúcido para 
detetar facilmente o nível de líquido

•  Inserção de carbono patenteado, transportadora de corrente incorporada no 
recipiente que permite uma ligação à terra adequada

•  Alça de aço inoxidável e sistema de travamento para manter a tampa aberta 
para fácil enchimento e vertimento

•  Proporciona uma resistência química superior e proteção contra vazamentos

•  O design de base ampla evita tombos acidentais

•  Disponível com medidor de enchimento incorporado que surge para avisá-lo 
de que o recipiente está quase cheio*

•  Testado e aprovado pela FM Approvals

Acessórios:
•  11406  – Corta-chamas de aço inoxidável de reposição

•   Os frascos de esguichar feitos de polietileno com cabo de aço 
inoxidável proporcionam a dispensação segura de líquidos 
in�amáveis diretamente em pequenos componentes ou 
subconjuntos com o mínimo de excesso de pulverização

• Apertar a garrafa produz um �uxo �no de líquido

•  A haste pode ser moldada para dispensar em áreas difíceis de 
chegar

• Destinada apenas para uso diário

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho Branco Vermelho com calibre de enchimento*

7.5 31 x 38 14762Z 12751 14265

19 31 x 51 14765Z 12754

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt (cm) Translúcido

0.5 7 x 19 14009

1 9 x 23 14011

* Não aprovado pela FM

14265 com o parâmetro de enchimento

12754



O encaixe de remoção rápida e os �ltros de carbono 
coalescentes mantêm os laboratórios e as pessoas 
seguras com uma solução compatível com a recolha de 
resíduos de HPLC

•  Proporciona proteção contra o vapor e incêndios

• Proteções contra derrames acidentais

•  Recolha de solventes de mãos livres apropriadas para 
métodos de resíduos de HPLC por �uxo por gravidade ou 
bomba

•  Recipiente de polietileno translúcido que permite inspeção 
visual rápida do nível de líquido

•  Dois encaixes de desconexão eliminam a pressão atrás na 
linha de disposição de �uxo de líquidos e proporcionam o 
manuseio controlado de vapor

•  Bico dispensador equipado com corta-chamas de aço 
inoxidável para evitar a ignição de �ashback

•  Mecanismo de conexão fácil e de desconexão rápida para 
prevenção de vazamentos, gotejamento ou libertação de 
vapor

•  Vedado automaticamente após a desconexão

•  Aprovado pela FM; está em conformidade com os requisitos 
da OSHA, NFPA e EPA

Filtro de carbono coalescente Os 

só com latas de estilo redondo

Coletor opcional

Encaixes de desconexão 
rápida com válvula que fecham 
automaticamente quando 
desacopladas para evitar 
libertação de vapor ou de líquidos

Cor translúcida que permite 

líquido

O estilo oval maximiza o espaço 
de armazenamento e apresenta o 
vertimento com uma mão a partir 
dum bico estreito de 36 mm

Capacidade (L) L x C / Dia. Ext. x Alt (cm) Entrada e Libertação de 
Aço Inoxidável

Entrada e libertação de 
polipropileno

Entrada de Aço Libertação 
de PP

4 20 x 13 x 32 12160

7.5 31  x 38 TF12752 PP12752 BY12752
19 31  x 51 TF12755 PP12755 BY12755



O uso de recipientes de HPLC 
minimiza os odores e recolher 99% 
das partículas líquidas libertadas como 
vapor gasoso . O �ltro de ventilação 
encaixa convenientemente no encaixe 
de desconexão rápida. A cor do 
cartucho do �ltro contas do indicador 
de cor do cartucho de �ltro de carbono 
mudam de roxo para preto quando 
é necessário substituí-los. Substitua 
o �ltro de coalescência após três ou 
quatro ciclos de �ltro de carbono. Está 
em conformidade com a EPA 40 CFR 
264.173.

A bacia de polietileno resistente mantém o local de trabalho limpo à volta dos 
recipientes de HPLC e retém qualquer vazamento inadvertido dos tubos de entrada de 
HPLC

84003  – 19 litros - 38 x 38 x 19 cm

Permite até seis linhas de resíduos (por coletor) dos processos de HPLC para alimentar um único 
encaixe de entrada. O recipiente de segurança com coletor instalado está em conformidade com a 
OSHA e cumpre o Código 30 da NFPA. Uso em recipientes redondos, não para em recipientes ovais.

28162  com encaixe 
em aço de inoxidável

28161  com encaixe 
em polipropileno 

28157  �ltros de substituição em 
conjunto de 3

Coletor PTFE:

•  28177  Coletor PTFE com encaixe de 
aço inoxidável

•  28178  Coletor PTFE com encaixe de 
polipropileno

•  28179  Coletor PTFE com conector de 
aço inoxidável

Encaixes de compressão de tubos 
ETFE com 6 virolas:

• 28188  - 1,6 mm - azul

•  28121  - 2 mm - amarelo

• 28122  - 2,5 mm - laranja

•  28123  - 3 mm - vermelho

•  28189  - 3,2 mm - verde





Deite fora de forma segura os panos embebidos em óleo
e evite incêndios causados   por faíscas dispersas ou por 
combustão espontânea

•  A tampa permanece fechada, quando não está a ser utilizado, 
para isolar o conteúdo de fontes de incêndio e limitar o oxigénio 
disponível

•  A estrutura arredondada e a base elevada permitem a circulação
  de ar à volta do recipiente para dispersar calor e reduzir a 

acumulação de humidade e ferrugem

•  O fabrico em aço duradouro com acabamento em pó proporciona
 a resistência química

•  Alça de transporte móvel para portabilidade

•  O rótulo de aviso com pictogramas reduz as falhas de comunicação

•  Aprovado pela FM; está em conformidade com os requisitos da 
OSHA, as latas acionadas com o pé estão em conformidade com

 os requisitos da certi�cação TÜV

•  Disponível com o estilo SoundGard™ em prata ou vermelho reduz
 o ruído de fecho para ambientes de trabalho silenciosos

•  Disponível em modelos acionados manualmente ou com o pé com 
tampa de fecho automático

Capacidade (L) Dia. Ext. x 
Alt (cm)

Vermelho - 
Acionado

c/ o Pé

Vermelho - 
Acionado
c/ a Mão

Amarelo 
Acionado

c/ o Pé

Amarelo - Aciona-
do c/ a Mão

Vermelho - Acionado 
c/ o Pé c/

SoundGard™

Prateado - Acionado
c/ o Pé c/

SoundGard™

1.7 12 x 17 09410*

8 24 x 23 09200 09200Y

20 30 x 40 09100 09110 09101 09108 09104

34 35 x 46 09300 09310 09301 09308 09304

52 41 x 51 09500 09501 09504

80 47 x 60 09700 09710 09701 09704

09100 09300 09500 09700

*Acionado c/ a mão



Humedeça os panos de limpeza com rapidez e facilidade 
- a bomba inteligente retira mais líquido para o topo e 
requer menos tempo entre as recargas

•  Deite fora líquidos e solventes in�amáveis   em segurança, sem 
desperdício ou exposição

•  A placa separadora perfurada dissipa o calor

•  O design da base da bomba deixa menos líquido no fundo 
antes de necessitar duma recarga

•  Latas de aço reforçado de grau 24 com revestimento em pó 
para resistência a químicos

•  Opção de recipiente de polietileno de alta densidade para 
uma maior resistência à corrosão

•  Aprovado pela FM Approvals e TÜV

Limpe pequenas peças com uma simples pressão 
descendente e agite peças em solvente de limpeza

•  Medidor 24 em aço duradouro com acabamento de 
revestimento em pó para resistência a químicos

•  Placa separadora de aço antichamas para segurança

•  Todas as latas de limpeza são aprovadas pela FM e 
certi�cados pela TÜV

•  A tampa articulada minimiza as perdas por evaporação

•  O rebordo protetor reduz a possibilidade de lesões na mão

•  Acessórios: 11171  - Cesta de peças para latas de limpeza > 
 4 litros 

Latas em aço com placa separadora em aço 

Capacidade (L) Dia de Placa Separadora (cm) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho Amarelo

0.5 7 12 x 13 10008 10018

1 13 18 x 14 10108 10118

2 13 18 x 20 10208 10218

4 13 18 x 27 10308 10318

Lata em polietileno com placa separadora em latão 

Capacidade (L) Dia de Placa Separadora (cm) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho

1 13 14 x 21 cm 14018Z

Capacidade (L) Dia de Placa Separadora (cm) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho Amarelo

1 11 12 x 14 10175 10171

2 19 24 x 8 10295 10291

4 19 24 x 11 10375 10385

8 25 29 x 15 10575 10578

14018Z

10375 com cesta de peças 11171 

10208



Os tanques de imersão de fecho automático proporcionam uma solução 
segura e portátil de limpeza de peças

•  Limpe peças onde o volume de trabalho não garante uma maior cuba de 
enxaguamento

• Utilize tanques de imersão para peças singulares maiores

•  Os tanques e cestas fabricados em aço revestido resistente, com um medidor 
24 revestido com acabamento a pó para resistência a químicos

•  A tampa do tanque permanece aberta para acesso conveniente; mecanismo 
de fecho automático e elo fundível que derrete a 74 °C para fechar a tampa 
em caso de incêndio

•  Os tanques de imersão de aço padrão são aprovados pela FM e certi�cados 
pela TÜV

Limpe facilmente peças grandes com cubas de enxaguamento de 
grande capacidade - disponíveis nos estilos para chão, bancadas e 
câmara dupla

•  Tanque de proporções generosas de 30 cm de profundidade para imergir as 
peças

•  Todas as câmaras possuem um dreno de 19 mm para facilitar a
 substituição do solvente

•  Possui tampas de fecho automático acionadas com o pé

• O cilindro pneumático ajustável evita que a tampa se
 feche quando o pedal é solto

•  A tampa do tipo elevação e trava inclui um fusível que 
 derrete sob condições de incêndio para fechar
 automaticamente a tampa

Acessórios:

• 27006  – Tela de sedimentos

• 27005 - Cesta de peças

Tanques de imersão em aço:

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho Amarelo Cesta de Peças

4 24 x 14 27601 27611

8 24 x 25 27602 27612 27901Z

19 35 x 33 27605 27606

30 40 x 36 27608 27618 27906Z

Tanques de imersão em aço:

Capacidade (L) Tanque L x P x A (cm) L x P x A (cm) Vermelho Amarelo

83 90 x 41 x 30 90 x 41 x 83 27220 27221

Tanques de imersão em aço com revestimento em PEAD: 
RO revestimento removível em polietileno de alta densidade permite o uso com produtos químicos 
corrosivos e agressivos

Capacidade (L) Dia. Ext. x Alt (cm) Vermelho Amarelo

19 35 x 33 27615 27616



Capacidade (L) Dia. Ext. x A (cm) Bidão Cinzento - Cabeça em Alumínio Só em Cabeça de Alumínio

45 38 x 53 26612G 27616

200 61 x 90 26655G 26555

•  Transforma bidões comuns em centros de recolha de resíduos perigosos

•  Controla os odores e as emissões de COVs ao deitar fora panos embebidos 
em solvente

• Fabrico em aço durável com acabamento em pó

• As juntas e os respiradouros estão em conformidade com a NESAM/EPA

• Aprovado pela FM e pela TUV

Disponível em:

•  26753  Tampa com autotravamento molas com fecho por gravidade para 
bidões de 200 litros

•  26754  Tampa de travamento manual VaporTrap™ com porta de acesso fácil 
que permite deitar fora resíduos rapidamente

®

A solução segura à acumulação de resíduos de papel e outros combustíveis sem 
solventes

•  Modelos de cabeça em alumínio polido para facilitar a limpeza e a resistência 
à corrosão

• Revestimento interior de prevenção à ferrugem

•  O design de contorno especial conduz o fumo e o gás de qualquer incêndio no 
interior do recipiente, de volta à área de combustão

• Corta a entrada de ar e extingue as chamas em segundos

• Aprovado pela FM

•  Converte bidões de aço de topo aberto em recipientes fecho automático à 
prova de fogo para resíduos combustíveis

•  O conjunto de elos fundíveis substituível derrete a 74 °C para fechar a tampa 
automaticamente se houver um incêndio no bidão

•  Fabrico em aço durável com revestimento em pó

• Aprovada pela FM e certi�cada pela TÜV

• Com elo fundível para bidões de 200 litros com 58 cm de diâmetro

Disponível em: 26750  vermelho e 26751  amarelo

26750

26754

26655G







®

Melhore a sua imagem comercial e mantenha as entradas 
sem beatas de cigarro, com uma manutenção mínima

•  Fabricado em polietileno resistente a chamas e que não 
enferruja, amolga ou racha

•  Design inovador e extinguível automaticamente em segurança 
para a recolha de beatas inestéticas e redução do risco de 
incêndio

• Testado e aprovado independentemente pela FM Approvals

•  Os entalhes de segurança proporcionam segurança e maior 
estabilidade sob condições climatéricas severas

•  As unidades têm incluído um balde de aço galvanizado que 
recolhe milhares de beatas

•    Estão disponíveis invólucros de balde descartáveis   opcionais 
para maximizar a conveniência de limpeza - basta retirar a 
bolsa, fechá-la bem e deitá-la fora

Acessórios:

• 26827 – Invólucros descartáveis   Pack de 10*

• 26830  - Invólucros descartáveis   Pack de 25*

Capacidade (L) Dia. Ext. x A (cm) Preto Deco Bege Adobe Terracota Cinzento Peltre Verde Floresta

15 42 x 98 26800D 26800B 26800T 26800 26800G

A cabeça grande e coberta dissipa o calor e 
mantém a chuva afastada

A abertura de 1-1/2-in (38-mm) aceita 
facilmente beatas e desencoraja as pessoas de 
as deitarem ao chão

Ponto de extinção

O grafismo moldado identifica facilmente a 
abertura para as beatas de cigarro serem 
deitadas fora corretamente

A grande cavidade interna do pescoço minimiza 
o entupimento

Ampla base de 419 
mm para estabilidade

Patente: EUA 
6.626.322 B1

*O invólucro e o recetáculo de beatas de cigarros utilizados em conjunto são um sistema aprovado pela FM. O invólucro do balde é para efeitos higiénicos e só 
para ser utilizado dentro do sistema Smoker's Cease-Fire®.





TMTMTM

S M O K E R S  C E A S E - F I R E ®

TM

®  
Estilo contemporâneo atrativo com proteção à prova de 
incêndios aprovada pela FM Approvals*

•  Oculta beatas de cigarro desagradáveis e reduz o risco de incêndios

•  O fabrico de polietileno com abafador de aço inoxidável desencoraja 
uso do topo para apagar o cigarro

• Testado e aprovado independentemente pela FM Approvals

•  Balde de aço removível com invólucro de balde descartável opcional 
para fácil limpeza - basta remover o invólucro, fechá-lo bem e deitá-
lo fora

•  Kit cabo opcional disponível para climatologia ou de segurança 
graves

Acessórios:

• 26827  – Invólucros descartáveis Pack de 10*

• 26830  - Invólucros descartáveis   Pack de 25*

• 268505  - Kit de cabo de �xação

• 268506  - Cadeado em latão

• 26802  - Balde de substituição

Capacidade (L) Dia. Ext. x A (cm) Preto Deco Cinzento Peltre Sierra Tan

15 31 x 97 268503 268501 268502

*O invólucro e o recetáculo de beatas de cigarros utilizados em conjunto são um sistema aprovado pela FM. O invólucro do balde é para efeitos 
higiénicos e só para ser utilizado dentro do sistema Smoker's Cease-Fire®.





Previna os derrames ao transferir solventes in�amáveis, 
diluentes, óleos ou resíduos de tinta - tampa de fecho 
automático em caso de incêndio

•  Boca larga de aço galvanizado de com acabamento de 
revestimento em pó resistente

•  Corta-chamas de latão incorporado que absorve e dissipa o 
calor, evitando que qualquer fonte de ignição externa atinja o 
conteúdo do bidão

•  O corta-chamas mais longo proporciona um �uxo de líquido 
maior

•  Aprovado pela TUV e pela FM. Em conformidade com a EPA e 
a OSHA

Funil Dia x A (cm) Corta-chamas (cm) NPT/NPS Vermelho Amarelo

27 x 25 15 2 in / DN50 08207 08227

27 x 25 81 2 in / DN50 08205 08206

08227

Fio de ligação 
à terra

Fio de ligação



Previna falhas perigosas em bidões no armazenamento 
de produtos in�amáveis   - alivie a acumulação de pressão 
devido ao calor 

•  Os ventiladores aliviam automaticamente a pressão entre 3 e 
8 psi (30 a 55 kPa) e inclui um corta-chamas

•  Alívio de vácuo durante um arrefecimento ou uma descarga 
de líquido súbitos

•  A válvula dentro do ventilador é testada para permitir a 
passagem de 1 litro de água através de um bico de 9,5 mm 
em menos de 6 segundos para o alívio de vácuo durante 
operações de vertimento dos bidões

•  O alívio de vácuo é automático em ventiladores instalados 
verticalmente e manual em ventiladores instalados 
horizontalmente

Dispensação estanque de líquidos in�amáveis   — o corta-
chamas interno evita o �ashback no bidão para uma 
segurança maior  

•  BO fabrico em latão com isolamento em politetra�uoretileno 
(PTFE) garante excelente resistência a químicos

•  Os modelos 08910 e 08916 apresentam uma porca de ligação 
que proporciona rotação do bico para baixo após a torneira 
ser enroscada no seu local

• Aprovada por FM

08587   Extensão de torneira �exível de 152 mm de 
comprimento, de aço inoxidável para uso com 08916

08902 Torneira de segurança em 
latão, DN20, rígida

08955  Torneira de segurança em 
latão, DN20, líquidos viscosos

08552  Válvula de porta de bidão 
de bronze, líquidos viscosos 
como adesivos, tintas ou óleos 
pesados   acima de 2000 SSU 

08910  Torneira de segurança em 
latão, DN20, ajustável

08540  Torneira de segurança em 
latão com controlo de �uxo, DN20

08916  Torneira de aço inoxidável, 
ajustável

08101  Ventilador de latão vertical 
para usos com base em petróleo 
DN50

08005  Ventilador vertical não 
metálico, corta-chamas de aço 
revestido para usos com base em 
petróleo DN50

08006   Ventilador vertical, não
metálico, corta-chamas de aço 
inoxidável para solventes clorados 
DN50

08300   Ventilador em bronze
horizontal para usos à base de 
petróleo DN50



Evite as faíscas de eletricidade estática geradas pelo movimento e �uxo 
de líquidos in�amáveis

• Cabo isolado, de 3 metros enrolados, grampo manual + terminal de 6 mm

•  Estão disponíveis, sob pedido, conjuntos de comprimentos personalizados em 
incrementos de 1 m

Evite o enchimento excessivo e transbordo perigoso - o medidor pop-up 
de polietileno proporciona uma forma económica de evitar acidentes

•  Medidores em polietileno para utilizar com bidões armazenados verticalmente 
durante operações de eliminação de resíduos

•  Medidor pop-up vertical de polietileno para bidões verticais de 19 mm de dia. 
- 127 mm L

•  Estão disponíveis, sob pedido, conjuntos de comprimentos personalizados em 
incrementos de 1 m 

Aumente a conveniência e segurança em operações de manuseamento 
e dispensação com bidões

Chave de Tampas de Bidões

08805  - latão reforçado, sem fazer faíscas. Abre tampas de 51 mm e 19 mm

Cadeados de Bidões

Protege o conteúdo. De zinco fundido resistente à corrosão, sem fazer faíscas. 
Instala -se sobre a �ange da tampa - sem potencial de contaminação do 
conteúdo

08499  Cabo �exível, 1 
metro, grampos manuais 
duplos

08503  Cabo �exível, 1 
metro, terminais duplos 
de 6 mm. Também usado 
como extensão

O modelo em aço 08510  cabe 
na tampa DN20 e DN50 com um 
conjunto de 2 cadeados

O modelo em aço 08511  cabe 
na tampa DN20 e DN50 com um 
conjunto de 2 cadeados





As boas práticas de contenção de derrames proporcionam estes benefícios:
•   

•   

•   

•   

•   

•   

•   
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®  XT
Contenção de derrames de longa duração para veículos, 
equipamentos pesados   e tanques

•  O tecido revestido com PVC alterado é mais espesso e 
robusto para uma circulação intensa de veículos e de usos 
pesados

•  Possui uma resistência a químicos elevada, e suporta uma 
longa exposição a UV - excelente para uso externo

•  O sistema patenteado de suporte de parede de aço 
inoxidável Rigid-Lock tem 30 cm de profundidade e bloqueia 
a 90° para uma contenção segura e estanque

•  Montagem rápida e fácil - basta empurrar as travas para 
pôr para baixo a parede plana para um espaço de trabalho 
desobstruído e capacidade de circulação

•  Peça única com design reforçado CriticalCorner™ e 
soldas por radiofrequência (RF) que evitam vazamentos, e 
proporcionam uma �abilidade estanque a �uídos

Capacidade (L) Interior (m) Altura da Parade (cm) Dobrado (cm) Preto

2252 2.4 x 3.0 30 61 x 61 x 31 28363

4240 3.0 x 4.6 30 61 x 61 x 41 28364

9501 3.7 x 8.5 30 81 x 81 x 41 28365

16978 3.7 x 15.2 30 91 x 91 x 51 28366

18321 3.7 x 16.5 30 91 x 91 x 61 28367

22183 4.3 x 17.1 30 102 x 102 x 61 28368

Nota (1): Para a dimensão exterior, adicione 203 mm de largura e comprimento para considerar o suporte e o centro.
Nota (2): Ao selecionar um tamanho de berma, permita 305 mm na entrada ou saída para baixar e levantar a parede.

28504



®

A contenção duradoura de derrames de bidões, 
contentores IBC e tanques

•  O tecido revestido de PVC alterado é adequado para a 
colocação de materiais pesados   dentro do espaço de 
trabalho, ocasionais cenários de circulação de veículos ou 
pedestre

•  Resistente a químicos e à exposição UV a longo prazo - ótimo 
para uso exterior

•  O sistema Rigid-Lock de suporte de parede de aço inoxidável 
integral patenteada tem 30 cm de profundidade e bloqueia-se 
aos 90° para uma contenção à prova de fugas

•  Peça única - o sistema integral de suporte de parede 
patenteado Rigid-Lock para bermas proporciona um espaço 
de trabalho desobstruído

• Preparação rápida e fácil - não requer nenhuma montagem

•  Os furos integrados permitem a fácil �xação sob condições de 
vento forte. As estacas de �xação não estão incluídas

Capacidade (L) Interior (m) Altura da Parade (cm) Dobrado (cm) Preto

662 1.2 x 1.8 30 61 x 61 x 13 28512

890 1.2 x 2.4 30 61 x 61 x 15 28514

1344 1.8 x 2.4 30 61 x 61 x 31 28516

1798 2.4 x 2.4 30 66 x 66 x 31 28518

2820 3.0 x 3.0 30 71 x 71 x 31 28519

4069 3.7 x 3.7 30 71 x 71 x 31 28522

5432 3.7 x 4.9 30 66 x 66 x 41 28524

6795 3.7 x 6.1 30 76 x 76 x 41 28526

7230 4.9 x 4.9 30 91 x 91 x 41 28528

9047 4.9 x 6.1 30 91 x 91 x 51 28530

11318 6.1 x 6.1 30 97 x 97 x 56 28532

Nota (1): Para a dimensão exterior, adicione 203 mm de largura e comprimento para considerar o suporte e o centro.
Nota (2): Ao selecionar um tamanho de berma, permita 305 mm na entrada ou saída para baixar e levantar a parede.

28522



®

A berma de contenção leve, portátil e versátil é 
implementada rapidamente como resposta de emergência 
a derrames

•  O tecido revestido em PVC resistente proporciona ampla 
resistência a produtos químicos e UV que resistem a uso 
repetido

•  Suportes de parede rígidos patenteados que maximizam o 
espaço utilizável dentro da berma e reduzir em muito o risco 
de tropeçamento à volta do perímetro. Os braços de aço 
inoxidável sustentam a parede na posição de bloqueio de 90° 
para uma contenção segura e estanque

•  Dobra-se facilmente num tamanho reduzido para 
armazenamento em camiões, veículos de emergência e kits 
de derrame

•  O gradeamento opcional para ajudar a reduzir o contacto com 
líquidos contaminados por colaboradores ou equipamentos

Capacidade (L) Interior (m) Altura da Parade (cm) Dobrado (cm) Amarelo

299 1.2 x 1.2 20 41 x 31 x 13 28370

451 1.2 x 1.8 20 41 x 36 x 15 28372

602 1.2 x 2.4 20 41 x 36 x 15 28374

1204 2.4 x 2.4 20 41 x 36 x 31 28376

1507 2.4 x 3.0 20 41 x 36 x 36 28378

Nota (1): Para a dimensão exterior, adicione 203 mm de largura e comprimento para considerar o suporte e o centro.
Nota (2): Ao selecionar um tamanho de berma, permita 305 mm na entrada ou saída para baixar e levantar a parede.

28372



Capacidade (L) Interior (m) Altura da Parade (cm) Dobrado (cm) Preto

947 3.0 x 3.4 10 102 x 102 x 51 28576

1609 3.0 x 5.5 10 102 x 102 x 61 28578

2840 3.7 x 7.9 10 102 x 102 x 91 28579

6815 4.3 x 16.5 10 102 x 102 x 122 28581

Capacidade (L) Zonas Interior (m) Altura da Parade (cm) Dobrado (cm) Preto

1132 2 1.8 x 3.0 20 61 x 61 x 10 28570

1810 3 1.8 x 4.9 20 66 x 66 x 13 28572

2264 4 1.8 x 6.1 20 71 x 71 x 10 28574

®

As estações decon de múltiplas zonas portáteis ajudam a 
evitar a contaminação ambiental

•  Estas bermas de múltiplos estágios para utilização de 
emergência com paredes internas patenteadas criam zonas 
de lavagem que recolhem e contêm soluções contaminadas 
em segurança. Selecione entre modelos de duas, três ou 
quatro zonas

•  O tecido revestido de PVC leve proporciona uma ampla faixa 
de resistência química. As paredes de 20 cm permitem a 
fácil entrada e saída dos compartimentos. Um encaixe de 
drenagem GHT de 19 mm por zona

•  Peça única - o sistema interno de suporte de parede 
patenteado forma zonas de lavagem estanques

• Preparação rápida e fácil - não requer nenhuma montagem

®

A estação de drive-through portátil recolhe a água 
contaminada do veículo e tem equipamento de lavagem

•  Material revestido com vinil reforçado resistente com 
faixas de pista amarelas de alta visibilidade soldadas por 
radiofrequência que resistem à circulação de drive-through 
incluindo de retroescavadoras e minicarregadoras

•  As inserções de espuma removíveis de 102 mm de diâmetro 
sustentam as paredes laterais, enquanto que as pranchas de 
51 x 203 mm (não incluídas) deslizam para dentro dos bolsos 
para manter as paredes das extremidades elevadas evitando 
que as águas residuais escapem durante a circulação. 
Simplesmente remova as inserções de espuma para dobrar o 
material para um armazenamento rápido e compacto

•  Dois encaixes DN25 NPT de cada lado da berma para 
drenagem

•  As anilhas em latão à volta do perímetro proporcionam a 
capacidade de �xar �rmemente a berma durante o uso. Não 
estão incluídas estacas de �xação 

•  Ajuda na conformidade com a EPA para as regulamentações 
de águas pluviais

Acessórios:

•  Gradeamento antiderrapante resistente   opcional mantêm os 
colaboradores e peças afastadas de líquidos e contaminantes 
acima da água contaminada da lavagem

Nota (1): Para dimensões externas, adicione 203 mm de largura e 914 mm de comprimento.



Melhore a longevidade da berma sem sacri�car a sua funcionalidade

Repare bermas levemente dani�cadas com pequenos 
buracos, pontos de abrasão ou rasgões para manter a 
estanqueidade e a conformidade

• Tesoura e Faca

• Rolo de Aplicação de Pressão

• Cimento de PVC

• Lixa

• Kit de reparação de tecido revestido a PVC

28327   Kit de reparação de vinil alterado

28329  Kit de reparação de tecido revestido a PVC 

Comprimento (m) Tapete de Chão de 1,8 m de Largura Tapete de Trilho de 0,9 m de Largura Passadeira de Trilho de 0,9 m de Largura

1.8 28338 28336 28334

3 28344 28342 28340

4.9 28350 28348 28346

8.5 28356 28354 28352

17.1 28362 28360 28358

Crie uma área de utilização uniforme 
e suave com este tecido de alta 
resistência. Coloque sob berma para 
melhorar a resistência ao desgaste 
contra rochas e detritos de obras.

 

Posicione-os dentro da berma para 
proteção extra ao longo dos trilhos 
dos pneus. O tecido preto espesso 
e resistente protege o piso e as 
paredes contra a abrasão dos pneus 
causada pela derrapagem, viragem e 
travagem.

Coloque este tecido revestido a vinil 
amarelo de alta visibilidade dentro 
da berma para proteção moderada 
contra a abrasão dos pneus.

28327



Reservatório de contenção de derrames de emergência económico - basta desdobrar, 
sacudir do topo do anel de espuma e colocar sob o equipamento que está a verter

•  Contém derrames de perfuração de tanques acessórios ou bidões, linhas 
hidráulicas, tubos e maquinaria com vazamentos

•  O tecido em vinil resistente é 20% mais pesado do que outros modelos no 
mercado, proporcionando uma maior resistência à abrasão e aderências estanques 
mais �áveis

•  O topo de anel de espuma incorporado eleva a parede de contenção quando o nível 
de �uído aumenta

• A cor amarela proporciona visibilidade e fácil identi�cação

Contenção de derrames compacta e �exível que é posta instantaneamente na loja 
ou no campo

•  Contenha rapidamente derrames e vazamentos menores durante o armazenamento 
temporário de bidões, peças de máquinas, baterias e equipamentos

•  O tecido revestido de PVC leve proporciona uma ampla resistência a produtos químicos e UV

•  As paredes de espuma de uretano enclausuradas proporcionam fácil acesso sem a 
necessidade de uma rampa

•  As paredes retornam rapidamente ao lugar sem perda de memória

• Não requer montagem - basta desdobrar e utilizar

•  Fixe a berma no seu sítio utilizando as anilhas de latão em cada canto. As estacas de 
 �xação não estão incluídas

• Encomende grelhas opcionais para manter os produtos e máquinas acima do �uído

Capacidade (L) Dia. Interior Altura da Parade (cm) Dobrado (cm) Amarelo

76 0.7 30 457 x 305 x 76 28319
250 1.2 36 457 x 406 x 152 28321
379 1.3 48 610 x 610 x 76 28323
568 1.6 41 610 x 610 x 127 28325

Capacidade (L) Dia. Interior Altura da Parade (cm) Dobrado (cm) Amarelo

19 60 x 60 5 76 x 76 x 5 28414
38 60 x 120 5 76 x 137 x 5 28416
76 120 x 120 5 76 x 76 x 15 28418

151 120 x 240 5 76 x 76 x 31 28421
167 180 x 180 5 61 x 61 x 41 28422
511 300 x 340 5 71 x 71 x 41 28424
833 300 x 550 5 76 x 76 x 41 28426
38 60 x 60 10 76 x 76 x 10 28400
76 60 x 120 10 41 x 76 x 41 28402

151 60 x 240 10 71 x 71 x 41 28404
151 120 x 120 10 51 x 61 x 41 28406
227 120 x 180 10 61 x 61 x 41 28408
303 120 x 240 10 91 x 91 x 41 28410

341 180 x 180 10 97 x 97 x 41 28412

28319

28400  com grelha opcional 1642S 

Nota: Nas dimensões exteriores em modelos de 102 mm, adicione 305 mm de largura e de comprimento. Para dimensões externas em modelos de 51 mm, adicione 
152 mm de largura e comprimento.



L x C (m) Dobrado (cm) Anilhas Ímanes

1.5 x 1.5 46 x 31 x 5 28300 28302

2.1 x 2.1 46 x 41 x 10 28304 28306

3.0 x 3.0 46 x 41 x 15 28308 28310

3.7 x 3.7 46 x 41 x 15 28312 28314

4.6 x 4.6 46 x 41 x 25 28315

6.1 x 6.1 46 x 41 x 36 28318

L x C (m) Dobrado (cm) Preto

1.5 x 1.5 46 x 41 x 15 28432

1.5 x 3.0 46 x 41 x 15 28434

3.0 x 3.0 46 x 41 x 15 28436

3.0 x 3.7 46 x 41 x 15 28438

3.0 x 6.1 46 x 41 x 36 28439

Redirecione in�ltrações no telhado ou fugas na tubagem para evitar 
danos causados   pela água e para proteger os seus colaboradores, 
equipamento e inventário 

•  Canais de tecido amarelo resistente revestidos a PVC estanque duradouro e 
resistente a furos

•  Conecte a uma mangueira de jardim standard e drene a água em segurança 
para longe. Taxa de �uxo de 12,5 L/min

•  Disponível com ímanes de elevada resistência para �xação em vigas de aço, 
ou anilhas para �xação de elásticos ou zíperes

• Construído com cantos apertados para uma instalação rápida e fácil

Proteja bidões e equipamentos para evitar contaminação ou danos

•  Proteja os equipamentos dos efeitos adversos da luz direta do sol, areia, 
poeiras e chuva com estas coberturas de proteção

•  Tecido revestido de vinil leve e à prova de água que reduz os efeitos do meio 
ambiente

•  As anilhas em latão nos cantos proporcionam uma forma conveniente de �xar 
a lona no local

•  Use sob produtos de berma para proporcionar proteção adicional e resistência 
ao desgaste

28432



Desvie e controle �uídos para facilitar a limpeza ou recuperação - ajuda 
a estar em conformidade os regulamentos da EPA para águas pluviais

•  Utilize boias cheias de água para controlo da água, limpeza portátil/desvio de 
lavagem a pressão, e desvio de derrames

•  A estrutura de película de PVC �exível está em conformidade com superfícies 
irregulares, tais como o asfalto ou betão para formar uma barreira de desvio 
para longe do sistema de escoamento de águas pluviais ou como uma área 
de retenção para as atividades de vácuo molhado

•  Tem um dreno de pressionamento de abertura fácil para enchimento com 
mangueira de água standard

Garanta a conformidade com os regulamentos e previna o a entrada de 
poluentes nas águas pluviais

•  Utilize a cobertura como medida preventiva para vedar os drenos antes de 
lavagens, manutenção ou outras tarefas de limpeza

•  A estrutura em vinil alterado resistente de longa duração resiste aos danos 
causados   pelos raios UV

•  Tem um dreno de pressionamento para enchimento com mangueira de água 
standard

•  Encomende um tamanho de cobertura que se sobreponha a uma abertura 
de dreno de pelo menos 152 mm em cada borda. Para evitar que as arestas 
percam o contacto com a superfície do solo, não encha mais de 127 mm de 
altura

Impeça pequenos vazamentos e gotejamentos de óleo antes que eles 
contaminem o chão ou criem superfícies de trabalho inseguras

• Feito de PVC alterado resistente a UV e a produtos químicos

•  O design patenteado inclui uma camada externa de malha revestida para 
aprisionar detritos grosseiro s

•  Adsorvente só para óleos substituível duma barreira soldada estanque 

•  Para atividades de circulação de veículos, os remedos incluem anilhas em 
latão em cantos opostos para �xação. Não estão incluídas estacas de �xação

•  Há dois tamanhos de remendos; o modelo estendido tem pesos para mantê-
los em baixo durante ventos fortes. O invólucro exterior é reutilizável com 
packs de adsorventes de substituição

L x C (m) Dobrado (cm) Azul

1.5 x 0.2 15 x 31 x 8 28450

3.0 x 0.2 15 x 36 x 10 28452

7.6 x 0.2 25 x 46 x 15 28454

15.2 x 0.2 25 x 46 x 15 28456

L x C (m) Dobrado (cm) Preto

0.8 x 0.8 38 x 38 x 8 28468  

1.1 x 1.1 41 x 46 x 10 28470  

1.1 x 1.7 41 x 46 x 15 28472  

1.5 x 1.5 74 x 74 x 15 28474  

Capacidade (L) L x C (cm) Remendo para Gotejamento + 
5 Adsorventes

Recarga de 5
Adsorventes

5 53 x 58 28458 28460

7 61 x 91 28459 28461

28468

28458



Controlo de derrames compacto e portátil para produtos 
químicos agressivos e perigosos

•  Seguro e �ável para atividades de limpeza e transferência de 
�uídos que envolvam derivados de petróleo e ácidos

•  Fabricado num tecido de revestimento em PVC alterado 
robusto

• Apoios de canto rígidos e paredes de espuma resistentes

•  Cada berma vem com um encaixe de drenagem DN25 NPT 
para pôr na mangueira e transferir resíduos de �uídos

• Fácil de dobrar e armazenar; está uma incluída alça útil

•  Ajuda na conformidade da EPA para a contenção e prevenção 
de derrames (SPCC)

Design leve e discreto para controlo de derrames em 
pequena escala

•  Estes tabuleiros contra derrames feitos de polietileno 100% 
reciclado não enferrujam ou são corroídos

•   O reforço inferior levantado adiciona rigidez e mantém 
o conteúdo sem derrames - perfeito para atividades de 
vertimento e enchimento

Capacidade (L) L x C (cm) Externos Altura da Parade (cm) Dobrado (cm) Preto

114 0.9 x 0.9 15 13 x 127 x 18 28442

208 1.2 x 1.2 15 13 x 156 x 18 28444

265 1.2 x 1.5 15 20 x 152 x 20 28446

416 1.5 x 1.8 15 20 x 158 x 20 28448

Capacidade (L) L x C (cm) Externos Altura da Parade (cm) Interior (cm) Preto

45 117 x 41 14 103 x 26 x 12 28715

75 96 x 66 14 82 x 52 x 12 28716

75 121 x 58 14 106 x 44 x 12 28717

87 96 x 86 14 81 x 72 x 12 28718

109 119 x 83 14 105 x 70 x 12 28719

28719



Centros e Rampas de Acumulação EcoPolyBlend™
Combine unidades para criar o seu próprio sistema de controlo 
de derrames personalizado 

•  Uso opcional de clipes de união (28926) para unir �rmemente 
as unidades para combinar unidades modulares de 2, 4, 6 e 8 
bidões para criar o seu próprio sistema personalizado

•  Estes centros de acumulação fabricados em polietileno são 
quase impermeáveis   a produtos químicos, incluindo ácidos e 
produtos corrosivos

•  Os centros do per�l baixo medem apenas 14 cm de altura para facilitar o 
manuseamento dos bidões

•  A estrutura sem costuras elimina vazamentos, tornando-os ideais para 
atividades de enchimento e dispensação de bidões

•  As grelhas não podem ser montadas e são removíveis para uma fácil limpeza

•  As caixas permanecem empilhadas e os podem ser removidas para um fácil 
reposicionamento.

•  Os modelos pretos são feitos de polietileno 100% reciclado. A base de 
depósito também está disponível em cor amarela não reciclada. Compatível 
com a EPA, suporta a SPCC, e cumpre os códigos de incêndio NFPA 1 edição 
de 2009 e IFC

• 28926  Estão disponíveis clipes de união 

Número de Bidões Capacidade do Reservatório (L) Capacidade de Carga (kg)* L x P x A (cm) Preto Amarelo

1 45 567 64 x 64 x 14 28653 28652

2 90 1134 125 x 64 x 14 28655 28654

4 185 2268 125 x 125 x 14 28657 28656

6 276 3402 186 x 125 x 14 28659 28658

8 371 4536 246 x 126 x 14 28661 28660

Kit de Drenagem de Reservatório a Reservatório 28927 

•  Inclui clipes de união e tubo de transferência para atividades 
que exigem um reservatório contínuo

•  O kit permite que una os centros, no local, para total 
conformidade com as regulamentações quando as 
capacidades do reservatório atingem os 270 litros

•  Inclui um par de clipes de união de aço inoxidável, um par de 
anilhas de borracha e um tubo em politetra�uoretileno (PTFE) 
(Patente dos EUA N.º US 6.622.879.B1)

Rampa Acompanhante

• Carregue e descarregue bidões pesados   com facilidade

• Os reforços antiderrapantes proporcionam segurança máxima

•  Coloque a rampa em qualquer lugar em centros de 
acumulação do tamanho de 2 bidões ou superior

• Disponível em 28687  preto e 28650  amarelo

* As cargas são de�nidas como a carga distribuída uniforme admissível de segurança total e aplicam-se à faixa de temperatura de serviço de -34 °C a 49 °C

28659

28652

28650



Mantenha os trabalhadores protegidos contra 
deslizamentos acidentais interiores e evite limpezas 
dispendiosas de materiais perigosos

•  A construção sem costuras elimina fugas, tornando-as ideais 
para atividades de enchimento e distribuição de bidões - 
modelos disponíveis com e sem drenagem

•  A estrutura de polietileno de alta densidade (PEAD) com 
proteção UV sem chumbo proporciona uma excelente 
resistência a produtos químicos e resistência contra impactos 
para uma longa vida

•  Modelos e grelhas pretas feitas com PEAD 100% reciclado

•  Grelhas de PEAD de topo liso removíveis para limpeza 
simpli�cada

•  As bolsas para empilhadora facilitam a realocação em 
modelos de 2 e 4 bidões

•  Carregue e descarregue bidões pesados   com facilidade com 
a rampa opcional com padrão de diamante antiderrapante - 
dá para usar com a maioria dos tamanhos de paletes

•  Compatível com a EPA e cumpre a SPCC

•  Rampas disponíveis em 28688  preto e 28620  amarelo para o 
modelo 28635  de paletes quadradas para 4 bidões

•  Grelhas de substituição disponíveis para paletes de 2 bidões  
28259 e paletes de 1 ou 3 bidões 28260  

Número de Bidões Capacidade do 
Reservatório (L)

Capacidade de 
Carga (kg)*

L x P x A (cm) Preto Preto com Dreno Amarelo Amarelo com Dreno

2 250 1134 125 x 64 x 46 28623 28625 28622 28624

3 284 1701 186 x 64 x 30 28627 28629 28626 28628

4 284 2268 246 x 64 x 23 28631 28633 28630 28632

4 276 2268 125 x 125 x 26 28635 28637 28634 28636

28634 28623 28627 28631 28635  com Rampa 28688 

* As cargas são de�nidas como a carga distribuída uniforme admissível de segurança total e aplicam-se à faixa de temperatura de serviço de -34 °C a 49 °C



A estrutura suporta todos as condições climatéricas e até os ambientes mais severos

•  O polietileno 100% reciclado resistente a produtos químicos proporciona o controlo 
efetivo e económico de vazamentos para bidões de 200 litros

• As tampas têm travamentos para impedir o acesso não autorizado

•  Conformidade com EPA, suporta a SPCC, cumpre com a NFPA 1 edição de 2009 e 
os códigos de incêndio IFC

•  Os canais de empilhamento permitem a fácil realocação em centros de dois bidões 
(quando vazios)

•  Está disponível o porta-bidões de aço 28270  para transportar centros de um bidão

•  Estão disponíveis funis de controlo de derrames EcoPolyBlend™ como uma forma 
económica de recolha de líquidos e de manter os tampos limpos. O 28680  é para 
Produtos Não In�amáveis   e o 28681 é para Produtos In�amáveis

• Está disponível a cobertura de funil 28682  

Manuseio, dispensação e contenção de derrames integrados tudo em 1!

•  O polietileno resistente 100% reciclado (só no modelo preto) proporciona 
resistência à corrosão e proteção contra vazamentos

•  As rodas de borracha de 254 mm rodam facilmente sobre terrenos irregulares

•  Permite que uma pessoa transporte um bidão cheio de 200 litros

•  O design ergonómico inclinado/paragem reduz o esforço da coluna

•  As duas faixas de tensão mantêm o bidão �rmemente no lugar

•  O reservatório de 250 litros contém derrames de produtos químicos - está em 
conformidade a EPA e cumpre a SPCC

Organize bidões para máxima e�ciência, produtividade e poupança de custos

•  Estrutura em polietileno moldado 100% reciclado

•  O design empilhável armazena até quatro bidões da Classe 1B ou 1C de 110 e/ou 
200 litros

•  O reservatório de contenção de vista aberta facilita a visualização de derrames

•  Está em conformidade com a EPA e cumpre com a SPCC

•  O Módulo de empilhamento preto 28669  e amarelo 28668  com alça comporta dois 
bidões adicionais dobrando a capacidade

•  Prateleira 28671  de distribuição com 27 kg de capacidade de carga montada de 
forma segura no módulo de empilhamento

Número de Bidões Capacidade do Reservatório (L) Capacidade de Carga (kg)* A x P x L (cm) Preto Amarelo

1 250 567 81 x 183 x 66 28665 28664

Número de Bidões Capacidade do Reservatório (L) Dia. Ext x A/L x P x A (cm) Preto

1 250 84 x 81 28685

2 681 152 x 99 x 119 28683

Número de Bidões Capacidade do Reservatório (L) Capacidade de Carga (kg)* A x P x L (cm) Preto Amarelo

2 250 1388 125 x 150 x 66 28667 28666

* As cargas são de�nidas como a carga distribuída uniforme admissível de segurança total e aplicam-se à faixa de temperatura de serviço de -34 °C a 49 °C

28665 
Reservatório de 

vista aberta

28685  com funil 28680  em 
transportadora de aço 28270





Proteção �ável contra derrames e armazenamento seguro para contentores IBC

•  Armazenamento compatível com 1000 ou 1250 litros para contentores IBC**

•  Fabricado em polietileno resistente 40% reciclado, proporcionando uma excelente 
resistência a químicos

• Os suportes resistentes para pilares aceitam até 4082 kg

• Pilares removíveis para fácil limpeza

• Está disponível uma vara de alcance de substituição 28690

Proteção contra derrames �ável para contentores IBC

• Armazenamento compatível com 1000 ou 1250 litros**

•  Fabricado em polietileno reciclável resistente proporcionando excelente resistência a 
produtos químicos

• O reservatório grande estanque protege contra derrames de elevado volume

• Bolsas de empilhadora para fácil transporte quando vazia

Armazenamento em conformidade externo seguro de bidões

• Fabricado em polietileno 50% reciclado e resistente a intempéries

• As portas deslizantes permitem acesso pela parte frontal ou traseira

•  Tem capacidade de ligação à terra, parafusos de �xação integrados e parafusos 
moldados para cadeados

• Um interior espaçoso permite a adição segura de funis ou bombas

• Compatível com a EPA e cumpre com a SPCC

• Rampa disponível em preto 28679  e amarelo 28678

Número de IBC Capacidade do Reservatório (L) Capacidade de Carga (kg)* A x P x L (cm) Preto/Amarelo

1 1408 4082 154 x 174 x 264 28677

Número de IBC Capacidade do Reservatório (L) Capacidade de Carga (kg)* A x P x L (cm) Preto

1 1408 4082 140 x 140 x 95 28674

Número de Bidões Capacidade do Reservatório (L) Capacidade de Carga (kg)* A x P x L (cm) Preto/Amarelo

2 254 1134 154 x 149 x 191 28675

4 301 2268 154 x 174 x 191 28676

Número de Bidões Capacidade do Reservatório (L) Capacidade de Carga (kg)* A x P x L (cm) Preto

2 254 1134 140 x 114 x 23 28672

4 301 2268 140 x 140 x 23 28673

Armazenamento seguro e em conformidade para bidões

• Fabricado em polietileno 50%reciclado resistente às intempéries

•  O reservatório de paletes estanque tem um gradeamento de tabuleiro removível para 
facilitar a limpeza

• As bolsas para empilhadora tornam o transporte de paletes vazias mais fácil 

• Compatível com a EPA e cumpre a SPCC

• Rampa disponível em 28679  preto e 28678  amarelo

*As cargas são de�nidas como uma carga uniforme distribuída admissível totalmente segura e aplicam-se a uma faixa de temperaturas de serviço de -34 ºC a 49 ºC
** Aceita IBCs de até 1219 mm C x 1219 mm P x 1346 mm A
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®   
Converta em segurança as latas de aerossóis utilizadas 
em material não perigoso - reduzindo os custos de 
eliminação e minimizando os resíduos

•  As latas perfuradas/eliminadas que não satisfazem a de�nição 
de resíduos perigosos da EPA 40 CFR 261.23 (a)(6) podem 
ser utilizadas como metal reciclável

• Corpo alumínio com partes móveis de aço inoxidável 308

•  Inclui um conjunto com um �ltro, óculos de segurança e 
ligação à terra antiestática com grampos de bateria

•  Aceita latas de tamanho standard com uma altura máxima de 
215 mm

•  Um pino que não liberta faíscas perfura a lata, libertando 
resíduos líquidos no bidão de recolha

•  O cartucho inferior converte o líquido em gotículas para uma 
drenagem segura

•  O cartucho de �ltro de carvão ativado superior atua como um 
lembrete de reposição

28200   Kit de reparação de manutenção 
Aerosolv® (para utilização com qualquer 
Aerosolv®)

28225  Acessório de bancada 
para qualquer unidade 
Aerosolv®

28181  Manga de polietileno de 
substituição

28111  Junta de
Aeroprene 
(policloropreno) de 
substituição

28197  Combinação 
coalescente †/�ltro de carbono 
(sem mudança de cor)

28198  Cartucho de carbono 
cativado (2 packs) (sem 
mudança de cor)

28223  Cartucho de carbono 
ativado com mudança de cor 
(2 packs)

28224  Combinação 
coalescente †/�ltro de 
carbono com mudança de cor

† O �ltro coalescente só pode ser adquirido juntamente com um �ltro de carbono.



®  
Sistema certi�cado pela ETV que recicla em segurança 
latas de aerossóis gastas, reduz os custos de eliminação 
e minimiza os resíduos

•  Proporciona uma maior redução de vapor e segurança 
adicional

• Revestimento protetor para fácil limpeza

•  O mecanismo de travamento e de fecho sela o sistema e o 
bidão quando não estão a ser utilizados para eliminar a fuga 
de vapores perigosos

•  Inclui um �ltro de carbono de indicação de saturação, um 
cadeado com chave, um �o de ligação à terra antiestático 
com um grampo em C, óculos de segurança e um contador 
incorporada

•  28228  Cartucho de carbono que muda a cor de substituição 
que fecha válvula fora de uso automaticamente disponível

• 28229 Dois packs de �ltros que mudam a cor de substituição 

Aerosolv ®

Concebido para estar em conformidade com a 
regulamentação de emissões de vapores da Califórnia 
SB1158, com certi�cação ETV

•  Proporciona uma segurança maior com uma válvula de 
bloqueio na unidade de perfuração e uma válvula de retenção 
no cartucho de carbono para evitar a desgasei�cação

•  O reservatório de contenção de cobertura em polietileno ajuda 
na conformidade quando acumula ou transporta de latas de 
aerossol processadas para a sucata

•  Inclui um �ltro de carbono de indicação com uma combinação 
de coalescência/saturação, um cadeado, uma ligação à terra 
antiestática com um grampo em C, óculos de segurança e um 
contador incorporado

•  28228  Cartucho de carbono de substituição que muda a cor 
com válvula automática disponível

•  28229  2 Packs de �ltros de carbono que mudam a cor de 
substituição disponíveis

®  
Recicle em segurança os cilindros de propano 
despressurizados e elimine toda uma categoria de 
resíduos perigosos

•  Remove a manga selante e a haste interna da válvula de 
propeno pequeno de 0,45 kg, propileno, MAPP, e cilindros de 
gás de calibração macho de 19 mm com válvulas Schrader 
(não utilize com garrafas de oxigénio)

•  Esvazia e �ltra propulsores de cilindros convertendo-os em 
material reciclável não perigoso

•  Inclui dispositivo de ventilação, �ltro de carbono, cabo 
antiestático, óculos de proteção, ferramenta de remoção de 
mangas, e 40 etiquetas de certi�cação

• 28191  Filtro de substituição com 40 etiquetas disponíveis





Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Os tapetes da Notrax® são submetidos a 

testes rigorosos efetuados por laboratórios 

independentes, antes de serem lançados no 

mercado. O nosso Gráfico de Teste de Produto 

mostra as seguintes comparações relativas 

entre os tapetes Notrax® apresentados nesta 

brochura:

Retenção da Água
Indica a retenção da humidade de um tapete de entrada durante a sua utilização real. Quanto 
mais elevado for o indicador no gráfico do teste, mais litros de água por metro quadrado o tapete 
conseguirá reter.

Resistência ao Esmagamento
Indica o tempo que demora até que o tapete perca o seu aspeto atraente e a sua funcionalidade. 
Este teste simula o desgaste que um tapete de entrada irá sofrer face ao trânsito normal 
pedestre. Quanto mais elevado for o indicador no gráfico de teste, maior é a resistência ao 
desgaste e esmagamento.

Controlo de Poeiras
Indica a quantidade de detritos que um tapete de entrada consegue reter, manter e ocultar 
durante a sua utilização real. A eficácia desta função deve-se a uma combinação das técnicas 
de fabrico e da qualidade dos fios utilizados. Quanto mais elevado for o indicador no gráfico de 
teste, mais detritos serão raspados do calçado.

Example Testes aos Produtos Chart

Interior
Para utilização em 
interiores.

Pórtico
Pode ser utilizado em 
ambientes exteriores, em 
áreas protegidas, cobertas 
ou tipo pórtico, que não 
estejam expostas à chuva.

Exterior
Pode ser utilizado em 
exteriores, em qualquer 
tipo de clima.

Absorvente
A capacidade de absorção 
é medida em litros por 
metro quadrado.

Drenagem
Permite a passagem da 
água e deixando uma 
superfície limpa e seca.

Resistente ao Frio
Suporta a exposição a 
condições climatéricas 
extremas.

Trânsito Intenso
Adequado para condições 
de trânsito intenso 
pedestre, em zonas 
públicas movimentadas, 
assim como em espaços 
comerciais e hoteleiros.

Trânsito Moderado
Adequado para condições 
de trânsito moderado 
pedestre em espaços 
escolares, de escritórios e 
de retalho.

Trânsito Ligeiro
Adequado para condições 
de trânsito ligeiro pedestre 
em espaços de escritórios 
e lojas de retalho.

Raspagem da Sujidade
A função de raspagem 
remove a sujidade das 
solas e impede que a 
sujidade e detritos entrem 
no edifício.

Saltos Altos
Adequado para o uso de 
sapatos de saltos altos.

Escadas
Adequado para a 
instalação em escadas.

Cadeiras de rodas 
A superfície superior 
lisa ou o baixo perfil e 
extremidades biseladas 
são ideais para cadeiras 
de rodas, carrinhos ou 
malas com rodas.

Lavável
Pode ser lavado até 50° 
Celsius.

Sistema Modular
Os tapetes que se 
interligam a adaptação 
ao local através do uso 
de unidades que se 
encaixam entre elas, que 
podem ser montadas 
com a forma que desejar.

Ignífugo
Classe de resistência 
ao fogo Bfl-S1 ou Cfl-S1, 
testada de acordo com 
a norma EN 13501-1. A 
solução de cobertura de 
piso foi concebida para 
resistir ao alastramento 
do incêndio, o que 
está comprovado 
por certificados de 
testes efetuados 
por laboratórios 
independentes. 



A entrada constitui o cartão-de-visita do edifício. Tal 
como em qualquer apresentação – a pessoas, locais ou 
produtos – a primeira impressão é fulcral. As entradas 
devem satisfazer uma série de requisitos, incluindo os 

de um design atrativo, uma taxa de rendimento elevada 
(inclusive durante as alturas mais movimentadas) e uma 
funcionalidade excelente.



Os benefícios dos tapetes de entrada foram reconhecidos por muitos avaliadores de edifícios sustentáveis e amigos do 
ambiente, como o LEAD (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderança em Energia e Design Ambiental) e o 
BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment - Método de Avaliação Ambiental de Definição de 
Investigação de Edifícios).

Os tapetes de entrada reduzem os custos com a limpeza
70-80% do pó, sujidade e detritos nos edifícios públicos são provenientes do exterior e são espalhados pelos pisos 
(Associação Internacional de Abastecimento Sanitário). Num período de 20 dias, 1000 pessoas podem transportar consigo 
9,6 quilos de sujidade para um edifício (ISSA). É transportada doze vezes mais sujidade para o interior durante condições 
climatéricas chuvosas, conforme os resultados de testes no terreno efetuados pelo BST Laboratory, ao longo de um 
período de 11 meses. 

Os tapetes de entrada contribuem para a melhoria da qualidade do ar nos interiores
A poluição do ar em interiores é um dos cinco maiores riscos ambientais para a saúde pública pois muitas vezes o ar nos 
interiores se encontra 70 vezes mais poluído do que no exterior (Agência de Proteção Ambiental); e a maior parte das 
pessoas passa 60%-90% do tempo em espaços interiores. (Associação Americana de Pneumologia). 
O controlo da concentração das partículas através da prevenção e limpeza pode ajudar a aliviar os sintomas e a prevenir 
as doenças. A sujidade externa pode causar provocar problemas respiratórios, alergias e agravar a asma.

Os tapetes de entrada protegem e preservam os pisos interiores
A deslocação constante de sujidade para um edifício também é um fator fulcral para o desgaste dos pisos interiores e das 
carpetes. A sujidade e os detritos possuem uma textura que é semelhante a uma lâmina e são esmagados contra os pisos 
durante a passagem das pessoas, provocando a raspagem das carpetes e pisos uniformes e, à medida que são pisados, as 
suas fibras podem ser fraturadas. 

Nos primeiros 2 metros, 43% do acabamento do piso ou da carda da carpete é removido após apenas 1500 pessoas 
passarem. Os tapetes de entrada absorvem boa parte do impacto inicial que de outra forma encurtaria a vida útil da 
carpete ou chão interior, protegendo assim o ambiente.

Os tapetes de entrada ajudam a prevenir escorregamentos, tropeçamentos e quedas
Os pisos molhados e escorregadios são perigosos. As coberturas de piso de entrada também reduzem o risco de 
escorregar e cair. A função absorvente dos tapetes seca o calçado para evitar o escorregamento. As coberturas de piso de 
entrada podem absorver até 5 litros de água por metro quadrado para garantir que o calçado esteja adequadamente seco 
para evitar escorregões e quedas em pisos molhados. O forro em borracha ou vinil resistente à humidade e antiderrapante 
evita que o tapete deslize para evitar que as pessoas escorreguem, tropecem ou caiam ainda mais. 

Zonas
As soluções de cobertura de piso que são bem-sucedidas a reter a sujidade e a impedir que as pessoas 
escorreguem e caiam atuam em três principais zonas:

Zona 1:
A Zona de Raspagem retém a primeira onda de detritos grosseiros, 
sendo removidos do calçado até 40% da sujidade/humidade.

Zona 2:
A Zona de Limpeza raspa detritos finos e absorve a humidade no hall 
de entrada interior até 70%.

Zona 3:
A Zona de Secagem conclui o processo de secagem e remove toda a 
sujidade e humidade do calçado.



Com as soluções de cobertura de piso com logótipo tem 
a opção de personalizar completamente um tapete de 
entrada de controlo de pó de qualidade com a imagem, 
logótipo ou a mensagem da empresa para fazer passar 
uma forte mensagem de marca. 

O tapete de entrada torna-se uma grande oportunidade 
promocional para melhorar a identidade da sua 
empresa, e realmente receber convenientemente os seus 
visitantes, pois à medida que entram, a maior parte das 
pessoas olha para o chão.



Estampagem de alta definição
A Notrax® utiliza a tecnologia de estampagem de alta definição mais recente, tornando fácil a estampagem de 
desenhos de logótipos complexos, de sombreamento e de efeitos tridimensionais. A alta resolução dá origem a uma 
estampagem de qualidade fotográfica com uma representação da imagem de qualidade superior. A nitidez das linhas 
finas, contornos e gradação suave produz detalhes precisos para que cada tapete possua uma imagem verdadeiramente 
individual. A altura da carpete reforça a profundidade da imagem, obtendo-se um efeito verdadeiramente espantoso.

Possibilidades de cor ilimitadas
Os tapetes com logótipo Notrax® são estampados através de um método de estampagem da cor de processo 
prolongado que produz cores vibrantes e estáveis, com possibilidades de cor quase infinitas. A vasta variedade de 
cores permite a obtenção de cores vivas, pretos soberbos para contrastes acentuados e gradações suaves para um 
sombreamento infinito, dando origem a uma estampagem da imagem com qualidade excecional, fazendo com que o 
logótipo sobressaia verdadeiramente.

Podem ser facilmente reproduzidos logótipos de várias cores, desenhos complexos e até mesmo fotografias. Selecione 
qualquer um dos milhares de cores da Notrax® ou forneça um PMS (Sistema de Correspondência Pantone), RAL 
(Reichs-Ausschuss für Lieferbedingungen) ou outros códigos do sistema de correspondência de cores e nós iremos 
fazer corresponder as cores do seu logótipo à verdadeira representação do mesmo.

Match Your Mat™
O BrilliantStep™ também pode ser estampado numa só cor, 
para combinar com a decoração ou esquema de cores de qualquer interior. 
Os tapetes de uma só cor também podem ser utilizados juntamente 
om os tapetes que têm o logótipo personalizado para se obter um sistema de cobertura de piso com um co 
ordenamento de cores total.

Comprimentos e tamanhos
Tal como com todos os produtos Notrax®, os tapetes de entrada de colocação livre Notrax® encontram-se disponíveis 
numa miríade de tamanhos standard, assim como em comprimentos personalizados e por metro linear. 

A nossa equipa de produção especializada pode personalizar os tapetes com logótipo Notrax® para qualquer 
tamanho, forma ou comprimento e bordas biseladas incorporadas para acabamento melhor do tapete e prevenção de 
quedas. Podemos produzir até mesmo formas especiais, incluindo círculos, meias-luas e arcos.  



Funcional e lavável, o tapete de entrada com logótipo 
pode ser completamente personalizado usando a 
estampagem de cor integral BrilliantStep™ com 
combinações de cor quase infinitas. O friso tufado aberto 
proporciona uma verdadeira profundidade de cor e uma 
superfície sem deformações, tornando-o mais duradouro, 

assim como mais eficaz na ocultação da sujidade e tráfego 
pedonal. O forro de borracha nitrílica pode ser lavado a uma 
temperatura até 50°C com um padrão de presilhas para 
minimizar o movimento em todas as superfícies e manter o 
tapete elevado em pisos duros, permitindo a sua secagem.



O Logo Washable™ pode ser totalmente personalizado com a tecnologia de 
estampagem de ponta BrilliantStep™, o que permite a obtenção de efeitos 
tridimensionais, linhas finas e sombreamento da cor para que cada tapete 
possua uma imagem verdadeiramente única.

Os desenhos são fornecidos em 24 horas. O tapete é impresso 24 horas após o 
desenho ser aprovado.

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito moderado a intenso
•  Para colocação no interior de entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos 

de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e 
supermercados

Especificações:
•  Pelo de corte frisado tufado constituído 100% por fios de poliamida 6.6 

resistente de elevada torção
• 700 gramas de fios por m²
• Forro: borracha nitrílica
• Bordos em borracha nitrílica: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 8,5 mm
• Peso: 2,8 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 85 cm
 85 cm x 115 cm
 85 cm x 150 cm
 115 cm x 180 cm

Dica de limpeza:
• Pode ser lavado à máquina até 50 °C ou aspirado

O Uni Washable™ pode ser estampado como um tapete monocromático de 
cor integral para se adaptar a qualquer esquema de cores interior ou para 
usar em conjunto com tapetes de logótipo estampados personalizados para 
obter um sistema de cobertura de piso com cores coordenadas.

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito moderado a intenso
•  Para colocação no interior das entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos 

de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e 
supermercados

Especificações:
•  Pelo de corte frisado tufado constituído 100% por fios de poliamida 6.6 

resistente de elevada torção
• 700 gramas de fios por m²
• Forro: borracha nitrílica
• Bordos em borracha nitrílica: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 8.5 mm
• Peso: 2.8 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 85 cm
 85 cm x 115 cm
 85 cm x 150 cm
 115 cm x 180 cm

Dica de limpeza:
• Pode ser lavado à máquina até 50 °C ou aspirado

Retenção Água
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O tapete de controlo de pó multifuncional Logo 
Imperial™ de elevada qualidade é densamente tufado 
com um friso de tufo aberto para obter uma verdadeira 
profundidade de cor e uma superfície sem deformações 

para garantir uma alta capacidade de absorção de água 
e remoção de sujidade proporcionando deste modo uma 
solução altamente eficaz. O forro de vinil duradouro com 
acabamento suave adapta-se a qualquer superfície.



O Logo Imperial™ pode ser totalmente personalizado com a tecnologia de 
estampagem de ponta BrilliantStep™, permitindo a obtenção de efeitos 
tridimensionais, linhas finas e sombreamento da cor, para que cada tapete 
possua uma imagem verdadeiramente única. 

Os desenhos são fornecidos em 24 horas. O tapete é impresso 24 horas após a 
aprovação do desenho!

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito moderado a intenso
•  Para colocação no interior das entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos 

de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e 
supermercados

Especificações:
•  Pelo de corte frisado tufado constituído 100% por fios de poliamida 6 

resistente de elevada torção
• 700 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em borracha nitrílica: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: f mm
• Peso: 2,8 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm 
 90 cm x 150 cm 
 120 cm x 180 cm 
 120 cm x 240 cm

Comprimentos e tamanhos personalizados:
•   Até 135 cm de largura por metro linear 
 Até 150 cm de largura por metro linear 
 Até 200 cm de largura por metro linear

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador

O Uni Imperial™ pode ser estampado sob a forma de um tapete 
monocromático de cor integral para se adaptar a qualquer esquema de 
cores interior ou para usar em conjunto com tapetes de logótipo estampado 
personalizados para obter um sistema de tapetes com cores coordenadas. 

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito moderado a intenso
•  Para colocação no interior das entradas de hotéis, lojas, estabelecimentos 

de centros comerciais, escolas, universidades, restaurantes e 
supermercados

Especificações:
•  Pelo de corte frisado tufado constituído 100% por fios de poliamida 6 

resistente de elevada torção
• 700 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em borracha nitrílica: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 7 mm
• Peso: 2,8 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm 
 90 cm x 120 cm 
 90 cm x 150 cm 
 120 cm x 180 cm 
 120 cm x 240 cm

Comprimentos e tamanhos personalizados:
•  Até 135 cm de largura por metro linear 
 Até 150 cm de largura por metro linear 
 Até 200 cm de largura por metro linear

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador
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O Logo Standard™ consiste na solução de tapete 
promocional ideal para usos leves. Com a estampagem 
de cor integral BrilliantStep™ com combinações de cores 
quase infinitas, o tapete de entrada com tufos densos 

permite a obtenção de uma estampagem fina e uma 
apresentação de cor verdadeira. O forro de vinil duradouro 
com acabamento suave adapta-se a qualquer superfície.



O Logo Standard™ pode ser totalmente personalizado com a tecnologia de 
estampagem de ponta BrilliantStep™, permitindo a obtenção de efeitos 
tridimensionais, linhas finas e sombreamento da cor para que cada tapete 
possua uma imagem verdadeiramente única.

Os desenhos são fornecidos em 24 horas. O tapete é impresso 24 horas após a 
aprovação do desenho!

Utilização recomendada:
• Adequado a condições de trânsito ligeiro
•  Para colocação no interior das entradas de escritórios, lojas, restaurantes, 

mercearias, pastelarias e lojas especializadas

Especificações:
•  Pelo de corte aveludado tufado constituído 100% por fios de poliamida 6.6 

resistente de elevada torção
• 405 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 6 mm
• Peso: 2,7 kg por m²

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm 
 90 cm x 120 cm 
 90 cm x 150 cm 
 90 cm x 300 cm 
 120 cm x 180 cm

Comprimentos e tamanhos personalizados:
• Até 90 cm de largura por metro linear
 Até 120 cm de largura por metro linear

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador

O Uni Standard™ pode ser estampado sob a forma de um tapete 
monocromático de cor integral para se adaptar a qualquer esquema de 
cores interior ou para usar em conjunto com tapetes de logótipo estampado 
personalizados para obter um sistema de tapetes com cores coordenadas.

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito ligeiro
•  Para colocação no interior das entradas de escritórios, lojas, restaurantes, 

mercearias, pastelarias e lojas especializadas

Especificações:
•  Pelo de corte aveludado tufado constituído 100% por fios de poliamida 6.6 

resistente de elevada torção
• 405 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 6 mm
• Peso: 2,7 kg por m²

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm 
 90 cm x 120 cm 
 90 cm x 150 cm 
 90 cm x 300 cm 
 120 cm x 180 cm

Comprimentos e tamanhos personalizados:
•  Até 90 cm de largura por metro linear 
 Até 120 cm de largura por metro linear

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador
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Estes tapetes de controlo de pó decorativos vêm numa 
vasta variedade de tapetes estampados modernos, 
atrativos, estilosos, retro e divertidos, para coordenar 
com qualquer atmosfera e design de interiores. Este 
tapete de controlo de pó multifuncional de elevada 

qualidade limpa e seca o calçado, para impedir que a 
sujidade e a humidade sejam transportadas para os 
edifícios. É assegurada uma rapidez superior da cor, de 
acordo com a norma DIN 54006. Para mais designs, visite 
www.notrax.eu.



Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Pelo de corte frisado tufado constituído por 700 gramas de fios 100% de 
poliamida 6.6 resistente de elevada torção. Lavável a uma temperatura 
até 50°C. O forro de borracha nitrílica possui um padrão de presilhas para 
minimizar o movimento em todas as superfícies e manter o tapete elevado em 
pisos duros, permitindo a sua secagem.

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 85 cm
 85 cm x 115 cm
 85 cm x 150 cm
 115 cm x 180 cm

Pelo de corte frisado tufado constituído por 700 gramas de fios 100% de 
poliamida 6 resistente de elevada torção. O forro de vinil duradouro com 
acabamento suave adapta-se a qualquer superfície.

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 120 cm x 180 cm

Comprimentos e tamanhos personalizados:
• Até 135 cm de largura por metro linear
 Até 150 cm de largura por metro linear
 Até 200 cm de largura por metro linear

Pelo de corte aveludado tufado constituído por 405 gramas de fios 100% de 
poliamida 6.0 resistente de elevada torção. O forro de vinil duradouro com 
acabamento suave adapta-se a qualquer superfície.

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm 
 90 cm x 120 cm 
 90 cm x 150 cm 
 90 cm x 300 cm 
 120 cm x 180 cm

Comprimentos e tamanhos personalizados:
• Até 90 cm de largura por metro linear 
 Até 120 cm de largura por metro linear



Os edifícios comerciais de grande dimensão com 
áreas de trânsito intenso podem ser percorridos 
5000 vezes por dia. Os benefícios de um bom 
sistema de cobertura de piso de entrada são 
quantificáveis em edifícios públicos com um 

trânsito diário elevado, os mesmos contribuem para 
melhorar a qualidade do ar, o desempenho acústico 
de interiores, melhorar a vida útil dos materiais 
do piso interior e reduzir os custos de limpeza e 
manutenção.



A especificação adequada para a instalação e projetos de tapetes de entrada é importante para garantir que se obtêm 
todos os benefícios. O tipo, a qualidade e o tamanho do tapete instalados irão variar de acordo com a quantidade de 
trânsito pedestre, a utilização do edifício, o ambiente em que o edifício se situa e muitos outros fatores.

Funcionalidade
O tamanho, o material e a densidade desempenham um papel na durabilidade, na capacidade de absorção da água 
e na remoção da sujidade – quanto mais, melhor. As fibras de poliamida e polipropileno são fortes e duradouras, 
proporcionando a escovagem e raspagem, sendo resistentes ao esmagamento, ou seja, mantêm bem a sua estrutura, 
tornando-os adequados para entradas grandes e movimentadas. Os tapetes resistentes a esmagamento toleram um 
desgaste maior e mantêm o seu aspeto e funcionalidade por mais tempo, em condições de trânsito intenso.

O calçado deve tocar pelo menos três vezes no tapete, para que seja adequadamente raspado, limpo e seco. Uma regra 
prática: são necessários 2 metros de uma boa superfície têxtil para aprisionar 42% da humidade e da sujidade, 4 
metros para 65% e 6 metros para 90%. O LEED recomenda ainda um sistema permanente de passagem na entrada de 
pelo menos 3 metros (mais 1,8 metros do que nas versões anteriores do LEED). 

Segurança
Os pisos molhados e escorregadios são perigosos. As entradas tornam-se rapidamente molhadas em dias chuvosos e 
de neve. Os tapetes mais pequenos ou inadequados podem facilmente ficar saturados, piorando ainda mais a situação. 
Os tapetes muito sujos permitem que os contaminantes migrem para o piso interior. Os tapetes de entrada necessitam 
de uma taxa de absorção da água elevada, para limpar adequadamente o calçado. As capacidades de absorção entre 4 a 
6 litros de água por metro quadrado são adequadas para áreas de trânsito intenso.

As entradas também se tornam na saída principal durante incêndios e outras emergências. Como as classificações de 
prevenção de incêndios variam consoante o tipo de edifício, o tipo de entrada e o tipo de sistema de tapete de entrada, 
é recomendável que consulte as diretrizes de prevenção de incêndios ao selecionar um sistema de cobertura de piso de 
entrada.

Acessibilidade
A entrada deve ser acessível a todos especialmente em edifícios públicos e comerciais. As linhas de orientação do 
desenho estrutural especificam que as entradas devem ser adequadas a pessoas em cadeiras de rodas e acomodar 
pessoas com auxiliares de mobilidade. Os pisos devem ter superfícies que permitem a utilização de cadeiras de rodas, 
serem à prova de tropeçamentos e remover a água das cadeiras de rodas e calçado, para diminuir as superfícies 
escorregadias no edifício.

Os tapetes de entrada ou as estruturas de tapetes embutidas devem encontrar-se em perfeito alinhamento com a 
superfície do piso, ou qualquer diferença na altura entre a superfície do piso e o tapete deve limitar-se a não mais de 
6 – 12 mm (¼” a ½”). As carpetes devem ser constituídas por um pelo superficial denso que seja não direcional, para 
permitir uma passagem fácil das pessoas em cadeiras de rodas e das pessoas que usam muletas. Evite soluções de 
cobertura de piso de fibras de coco, espessos ou com sulcos excessivos. É preferível que a estrutura do tapete embutida 
na entrada principal seja do tamanho da entrada.

A limpeza e a manutenção afetam a eficácia contínua
Os tapetes de entrada funcionam otimamente quando são limpos com regularidade. Os tapetes instalados 
permanentemente devem ser submetidos a uma manutenção regular e a uma limpeza exaustiva para remover os 
contaminantes acumulados que de outra forma seriam arrastados para o edifício. O calendário de manutenção deve 
incluir a aspiração diária da superfície, especialmente em áreas de trânsito intenso, para impedir que a sujidade se 
acumule e seja esmagada contra o tapete. A escovação semanal da carpete irá maximizar o efeito da aspiração, ao 
soltar as fibras e criando um acesso mais fácil ao piso em baixo. O método de limpeza de injeção e extração irá limpar 
as libras e remover qualquer sujidade remanescente.

Personalização
As soluções de piso de entrada são fabricadas em rolos de aproximadamente 20 metros. Quase todos os produtos 
da Notrax® podem ser personalizados por metro linear com acabamentos na fábrica, incluindo bordas biseladas 
combinadas. Podem ser produzidas formas especiais, incluindo círculos, meias-luas e arcos para instalações 
personalizadas. Todos os tapetes personalizados podem ser facultados com os acessórios recomendados, como as 
extremidades biseladas ou a fita antiderrapante, para uma expansão em largura.

Instalação
Uma estrutura de tapete embutida é uma reentrância rebaixada nas entradas padrão, sob portas automáticas ou portas 
giratórias. Para assegurar um encaixe perfeito dos tapetes de entrada Notrax® na reentrância, selecione a espessura 
adequada, para garantir que o tapete é alinhado com o chão permitindo um fecho correto da porta.

Os Preenchedores de Reentrâncias Notrax® estão disponíveis em diversas espessuras para ajustar a profundidade 
duma reentrância existente, conforme necessário. Para entradas maiores, onde poderá ser necessária a sua colagem, é 
recomendável a utilização de fita dupla compatível com o vinil ou um adesivo sem solventes. 



As soluções de cobertura de piso de entrada felpudas 
com propriedades de raspagem excecional e uma 
absorção da água sem precedentes (5,5 litros por m²) 
para áreas de entrada de interiores grandes, incluindo 
escadas e aplicações de parede a parede. 

Os fios grossos proporcionam uma raspagem soberba e a 
absorção de sujidade e humidade. As versões de padrão 
canelado ou de chevron elegantes, mas subtis, ocultam a 
sujidade, mas mantêm o aspeto elegante. O forro de vinil 
pesado e denso assegura a sua longevidade.



 Onda Carvão (WC) Onda Vermelha (WR) Onda Cinzenta-Acastanhada (WT)

Onda Azul (WB) Onda Cinzenta (WG) Onda Preta (WK)

 Torcido Carvão (TC) Torcido Vermelho (TR) Torcido Cinzento-Acastanhado (TT)

Torcido Azul (TB) Torcido Cinzento (TG) Torcido Preto (TK)

389 Swisslon Plus™
Cores das ondas

389 Swisslon Plus™
Cores do torcido

Utilização recomendada:
• Adequado a condições de trânsito intenso
•  Para colocação em estruturas embutidas (7 mm de profundidade) ou 

instalações parede a parede em entradas maiores, em hotéis, centros 
comerciais, cinemas, edifícios públicos, lojas de departamentos, bancos, 
restaurantes e em escadas

Especificações:
•  Pelo de corte densamente tufado (73.340 tufos por m²) constituídos por fios 

grossos 100% poliamida de 6.6 
• 900 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 8,5 mm
• Peso: 3,4 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Cfl-S1

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Rolos completos:
• 130 cm x 20 metros 
 200 cm x 20 metros

Comprimentos personalizados:
•  130 cm por metro linear 
 200 cm por metro linear

Cores das ondas:
• Onda Carvão (WC)
• Onda Vermelha (WR)
• Onda Cinzenta-Acastanhada (WT)
• Onda Azul (WB)
• Onda Cinzenta (WG)
• Onda Preta (WK)

Cores do torcido:
• Torcido Carvão (TC)
• Torcido Vermelho (TR)
• Torcido Cinzento-Acastanhado (TT)
• Torcido Azul (TB)
• Torcido Cinzento (TG)
• Torcido Preto (TK)

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire/aplique o 

produto de limpeza ou utilize o 
método de injeção/extração 

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Solução de cobertura de piso de barreira com qualidade 
Premium, concebido para remover a humidade e as 
partículas de sujidade mais finas durante a passagem em 
áreas de entrada interiores grandes, incluindo aplicações 
de parede a parede. O nosso novo design de tapete de 

barreira clássico, conhecido pelos seus fios mais macios, 
foi melhorado com um monofilamento para proporcionar 
raspagem adicional e uma limpeza e absorção excelentes. 
O novo padrão de grãos tricolores possui características 
excelentes de ocultação da sujidade.



 Antracite (CH) Cobalto (BU) Granito (GT) 

Ardósia Cinza (GY) Moca (BR)

380 Swisslon XT™

Possui uma ótima capacidade de retenção da humidade (> 5,8 litros por m²) 
e raspagem da sujidade do trânsito pedestre, enquanto mantém o seu aspeto 
ótimo durante mais tempo. O forro de vinil pesado e denso assegura a sua 
longevidade.

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito intenso
•  Para colocação em estruturas embutidas (7 mm de profundidade) ou 

instalações de parede a parede em entradas maiores, em hotéis, edifícios 
públicos, escolas, universidades, hospitais, lojas departamentais, bancos, 
restaurantes e em escadas

Especificações:
•  Pelo de corte densamente tufado (81.000 tufos por m²) constituídos por fios 

de 100% poliamida 6
• 850 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 9 mm
• Peso: 3,6 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Cfl-S1

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 120 cm x 240 cm

Rolos completos:
• 120 cm x 20 metros
 200 cm x 20 metros

Comprimentos personalizados: 
• 120 cm por metro linear
 200 cm por metro linear

Cores:
• Antracite (CH)
• Cobalto (BU)
• Granito (GT)
• Ardósia Cinza (GY)
• Moca (BR)

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire/aplique o 

produto de limpeza ou utilize o 
método de injeção/extração 

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Soluções de cobertura de piso de entrada de uma 
só cor com qualidades de raspagem excecionais e 
absorção da água sem precedentes (5,5 litros por m²) 
para áreas de entrada interiores grandes, incluindo 
escadas e aplicações de parede a parede. Os fios grossos 
proporcionam uma raspagem soberba e a absorção 

de sujidade e humidade. Os tons de uma só cor ricos 
permanecem de cor viva mesmo após uma utilização 
prolongada e ocultam a sujidade, para manter o seu 
aspeto elegante. O forro de vinil pesado e denso assegura 
a sua longevidade.



 Carvão (CH) Vermelho (RD) Cinzento-Acastanhado (TP)

 Preto (BL) Cinzento (GY) Azul (BU)

388 Swisslon Uni™

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito intenso
•  Para colocação em estruturas embutidas (7 mm de profundidade) ou 

instalações de parede a parede em entradas maiores, em hotéis, centros 
comerciais, cinemas, edifícios públicos, lojas departamentais, bancos, 
restaurantes e nas escadas

Especificações:
•  Pelo de corte densamente tufado aveludado (73.340 tufos por m²) 

constituídos por fios grossos de 100% poliamida 6.6
• 900 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 8,5 mm
• Peso: 3,4 kg por m²

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Rolos completos:
• 130 cm x 20 metros
• 200 cm x 20 metros

Comprimentos personalizados:
• 130 cm por metro linear
• 200 cm por metro linear

Cores:
• Carvão (CH)
• Vermelho (RD)
• Cinzento-Acastanhado (TP)
• Preto (BL)
• Cinzento (GY)
• Azul (BU)

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire/aplique o 

produto de limpeza ou utilize o 
método de injeção/extração

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Piso em carpete duradouro, pensado para áreas de 
entrada interiores grandes, incluindo aplicações 
parede a parede. Proporciona muitas possibilidades de 
combinações criativas que irão fazer com que a entrada 
faça parte do design interior completo. 

Ótima capacidade de retenção da humidade e raspagem 
da sujidade do trânsito pedestre, enquanto mantém o seu 
aspeto ótimo durante mais tempo. Resistente ao bolor e 
aos míldios, com proteção contra os raios UV, resistente ao 
esmagamento e não é afetado por climas extremos. Forro 
em borracha sintética. 



Cores em stock: 
Rolos completos ou 
por metro linear

Cores especiais: 
Rolos completos

Utilização recomendada:
•  Adequado para as condições de trânsito mais intensas 
•  Para colocação em entradas interiores ou exteriores, desde que não fique exposto
 à chuva
• Usado como tapete de colocação livre, com os biselados montados recomendados

Especificações:
•  Carpete felpada constituída por fibras de 100% polipropileno antiestáticas
•  Fácil de instalar, pode ser recortado em qualquer tamanho ou forma sem desfibrar
• 1700 gramas de fios por m²
• Forro: borracha sintética
• Sem bordos
• Espessura global: 11 mm
• Peso: 3,2 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: ASTM D2859 e passou no DOC-FF-1-70

Acessórios recomendados:
• 113K Master Trax™ Stitched Bevels
• 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rolos completos:
• 200 cm de largura, o comprimento pode variar consoante a produção 
• Rolos largos de 400 cm disponíveis a pedido 

Comprimentos personalizados:
• 200 cm por metro linear

 Cores:
• Cores em stock
• Cores especiais

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire/aplique o produto de limpeza ou utilize o método de injeção/

extração

Utilização recomendada:
•  Adequado para condições de trânsito moderado a intenso
•  Para colocação em entradas interiores ou no exterior, se não ficar exposto à 

chuva 
•  Em instalações de parede a parede ou em estruturas embutidas (8 mm de 

profundidade) 
•  Usado como tapete de colocação livre, com os biselados montados 

recomendados

Especificações:
• Carpete felpada constituída por fibras de 100% polipropileno antiestáticas
•  Fácil de instalar, pode ser recortado em qualquer tamanho ou forma sem 

desfibrar
• 1200 gramas de fios por m²
• Forro: borracha sintética
• Sem bordos
• Espessura global: 9 mm
• Peso: 2,2 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: ASTM D2859 e passou no DOC-FF-1-70

Acessórios recomendados:
• 084 Bevelled Nosing 4 mm

Rolos completos:
• 200 cm de largura, o comprimento pode variar consoante a produção

Comprimentos personalizados:
• 200 cm por metro linear (apenas para carvão)

Cores:
• Cores especiais, só em rolos completos

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire/aplique o produto de limpeza ou utilize o método de 

injeção/extração
 

 Carvão (CH) Vermelho (RD) Cinzento (GY) Azul (BU)

 Castanho (BR) Natural (NA) Preto Outonal (AB) Castanho Outonal (AM)

 Azul Real (RY) Verde (GN) Bordô (WI) Bordô Outonal (AW)

   Ocre Outonal (AO) Verde Outonal (AG)

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



As soluções de cobertura de piso de entrada são a 
primeira linha de defesa para impedir que a sujidade 
e os detritos entrem no edifício e podem remover até 
80% de sujidade. Os benefícios de um bom sistema de 
cobertura de piso de entrada estão bem patentes nas 

poupanças anuais com custos de limpeza. Contudo, na 
conceção dos edifícios, a funcionalidade dos tapetes 
em entradas para aprisionar a sujidade, a remoção 
dos poluentes arrastados pelo calçado e a melhoria da 
qualidade do ar são muitas vezes desprezados.



Funcionalidade
Os tapetes de entrada de colocação livre são soluções práticas e rápidas para as entradas, pequenas ou grandes, onde 
não exista nenhuma cobertura de piso, a cobertura de piso seja inadequada, é comum as pessoas escorregarem ou 
onde a cobertura de piso atual fica saturado durante condições climatéricas extremas. Os tapetes de entrada podem ser 
facilmente enrolados em qualquer piso. Os tapetes de entrada também podem complementar um sistema de tapetes 
existente, estendendo a área do tapete da entrada ou adicionado uma zona de limpeza ou secagem adicional.

Na instalação da solução de cobertura de piso, o tamanho, o material e a densidade dos tapetes de colocação livre 
desempenham um papel na durabilidade, na capacidade de absorção da água e na remoção da sujidade – quanto 
maior melhor. O calçado deve tocar pelo menos três vezes no tapete, para que seja adequadamente raspado e seco. O 
LEED recomenda ainda um sistema permanente de passagem na entrada de pelo menos 3 metros (mais 1,8 metros que 
nas versões anteriores do LEED).

Em entradas pequenas, nem sempre é possível instalar um sistema de cobertura de piso grande. É por isso 
aconselhável dividir as 3 zonas numa zona de raspagem num pórtico ou no exterior, e uma zona de secagem ou 
limpeza no interior com um tapete interior de qualidade superior, para maximizar a funcionalidade.

Segurança
Com os tapetes de colocação livre, é importante inspecionar com frequência os tapetes, para garantir que eles não 
estão deformados ou curvados, impedindo assim acidentes por tropeçamento.
O tapete deve ser colocado numa superfície limpa e nivelada. Certifique-se de que os seus tapetes se encontram 
firmemente fixados ao piso, para impedir a sua migração. Os tapetes maiores irão permanecer na sua posição devido 
ao tamanho e ao peso do tapete. Para impedir a deslocação dos tapetes mais pequenos, o Notrax® 090 Mat Hold™ 
podem ser colocados no forro do tapete para o manter a sua posição num piso liso ou numa carpete.

Personalização e Acabamento
Os tapetes de entrada de colocação livre Notrax® encontram.se disponíveis numa miríade de tamanhos standard, assim 
como em comprimentos personalizados, disponíveis por metro linear. O tapete pode ser personalizado para qualquer 
comprimento e é totalmente terminado na fábrica, incluindo os bordos biselados montados, para efetuar o acabamento 
do tapete e impedir quedas. Também podem ser produzidas formas especiais, incluindo círculos, meias-luas e arcos 
para instalações personalizadas. Todos os tapetes personalizados podem ser facultados juntamente com os acessórios 
recomendados, como cantos biselados, 090 Mat Hold™.

Manutenção e Limpeza
Os tapetes de entrada de colocação livre funcionam otimamente quando é efetuada uma limpeza regular, e é 
obrigatória uma manutenção semanal, segundo os avaliadores de edifícios sustentáveis e amigos do ambiente, como 
o LEAD (Leadership in Energy and Environmental Design - Liderança em Energia e Design Ambiental) e o BREEAM 
(Building Research Establishment Environmental Assessment Method - Método de Avaliação Ambiental de Definição 
de Investigação de Edifícios).

O calendário de manutenção deve incluir a aspiração diária da superfície, especialmente em áreas de trânsito intenso, 
para impedir que a sujidade se acumule e seja esmagada contra o tapete. A escovação do tapete irá maximizar o 
efeito da aspiração, ao soltar as fibras e ao criar um acesso mais fácil ao pavimento subjacente. A escovação ajuda 
ainda a arejar as fibras, permitindo que sequem mais rapidamente. Deve ainda varrer ou aspirar debaixo do tapete, 
para manter o piso ou a carpete subjacente limpos. O método de limpeza de injeção e extração irá limpar as libras e 
remover qualquer sujidade remanescente. Pode prolongar a vida útil do tapete ao remover os detritos através de uma 
combinação de escovação, aspiração e extração.



Fiel ao seu nome, este perímetro patenteado "Aqua 
Dam" forma uma estrutura que pode suportar até 6 
litros de água por metro quadrado e é submetido a um 
tratamento de carpete antimicrobiano, para impedir 
a entrada de bactérias e germes. A superfície têxtil 
é de alta pressão moldada num desenho em bolhas, 

numa base de borracha indestrutível que suporta até o 
trânsito pedestre mais intenso. Possui uma capacidade 
sem precedentes de raspar a sujidade do calçado, e ao 
mesmo tempo mantém o seu aspeto ótimo durante mais 
tempo. Tem um padrão exclusivo de aderência resistente a 
derrapagens na base.

®



 Carvão (CH) Vermelho (RB) Azul (BU)

Cinzento (GY) Castanho (BR)

®

Utilização recomendada:
• Adequado para as condições de trânsito mais intensas
•  Para colocação em entradas de escolas, universidades, edifícios públicos, 

instalações de desporto e centros comerciais

Especificações:
•  As fibras de poliéster felpadas para uso intensivo encontram-se 

permanentemente ligadas à base de borracha moldada com contorno de 
uso intensivo

• 850 gramas de fios por m²
• Forro: borracha natural
• Bordos cobertos por tecido: 2,5 cm em todos os lados
• Espessura global: 13 mm
• Peso: 5,2 kg por m²
•  Classe de resistência ao fogo: ASTM D2859 passou no DOC-FF-1-70

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Cores:
• Carvão (CH)
• Vermelho (RB)
• Azul (BU)
• Cinzento (GY)
• Castanho (BR)

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire ou use o 

método de extração, ou lave com 
um jato de água e deixe secar

150 Aqua Trap®

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Carpete resistente e duradoura, com bordos em borracha 
elevados nos 4 lados, que atua como uma barreira de 
retenção e pode suportar até 6 litros de água por metro 
quadrado. O padrão em waffle elevado possui a dupla 
função de remover e aprisionar a sujidade e a humidade. 

O forro e os bordos reforçados em borracha, proporcionam 
a máxima solidez. O forro com presilhas minimiza o 
movimento em todas as superfícies e mantém o tapete 
elevado, permitindo que o piso molhado que está em 
baixo seque.

166 Guzzler™



166 Guzzler™
Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito moderado 
•  Para colocação em entradas de escolas, universidades, edifícios públicos, 

instalações de desporto e centros comerciais

Especificações:
•  Topo de carpete tufado constituída por fios Decalon® absorventes, 

moldados num padrão em waffle numa base de borracha
• 850 gramas de fios por m²
• Forro: borracha natural
• Bordos em borracha: 2,5 cm em todos os lados
• Espessura global: 10,5 mm
• Peso: 5,2 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: ASTM D2859 e passou no DOC-FF-1-70

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 90 cm x 300 cm
 120 cm x 300 cm

Cores:
• Carvão (CH)
• Vermelho (RB)
• Cinzento (GY)
• Azul (BU)
• Castanho (BR)
• Verde (GN)
• Bordô (BD)

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire ou use o 

método de extração, ou lave com 
um jato de água e deixe secar

 Carvão (CH) Vermelho (RB) Cinzento (GY)       

Azul (BU) Castanho (BR) Verde (GN) Bordô (BD)

166 Guzzler™

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



A carpete “Aqua Dam” é um tapete de entrada de barreira 
forte coberta com bordos em borracha reforçada em todos 
os 4 lados que funciona como uma barreira de contenção 
que pode conter até 4  litros de água por metro quadrado. 
A superfície superior têxtil é moldada a alta pressão num 
padrão retilíneo com elevações em diamante não direcional 

que tem a dupla função de remover e reter a sujidade e a 
humidade. A incorporação de borracha durável na parte de trás 
proporciona a máxima resistência. O reforço antideslizante 
minimiza o movimento em todas as superfícies e mantém o 
tapete elevado permitindo que os pisos duros molhados que 
estão por baixo sequem.



Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito ligeiro
•  Para colocação em entradas de escolas, universidades, edifícios públicos, 

instalações de desporto e centros comerciais

Especificações:
•  As fibras de poliéster felpadas para uso moderado encontram-se 

permanentemente ligadas à base de borracha moldada com contorno de
 uso moderado
• 700 gramas de fios por m²
• Forro: borracha reciclada
• Bordos cobertos por tecido: 2,5 cm em todos os lados 
• Espessura global: 10 mm
• Peso: 5 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: ASTM D2859 e passou no DOC-FF-1-70

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm 
 90 cm x 150 cm 
 120 cm x 180 cm 
 90 cm x 300 cm 
 120 cm x 300 cm

Cores:
• Carvão (CH)
• Castanho (BR)
• Cinzento (GY)

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire ou use o 

método de extração, ou lave com 
um jato de água e deixe secar

Carvão (CH) Castanho (BR) Cinzento (GY)

151 Diamond CTE™

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



O padrão de chevron não direcional do Arrow Trax™ 
garante uma ação de raspagem muito agressiva, 
tornando-o numa das nossas carpetes mais populares 
e proporcionando um valor acrescentado tremendo. 
As fibras felpadas são duradouras e resistentes ao 

esmagamento, para uma retenção extrema da sujidade, 
tornando-as adequadas para áreas de utilização intensiva. 
O forro de vinil denso é resistente à humidade e é 
antiderrapante, para manter o tapete na sua posição.



Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito intenso
•  Para colocação em entradas de escolas, universidades, edifícios públicos, 

escritórios, instalações desportivas e centros comerciais

Especificações:
•  Carpete felpada afiada constituída por fibras de 100% polipropileno 

antiestáticas
• 1200 gramas de fibras por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 10 mm
• Peso: 3,7 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: ASTM D2859 e passou no DOC-FF-1-70

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm 
 90 cm x 150 cm 
 120 cm x 180 cm 
 130 cm x 300 cm 
 130 cm x 600 cm

Rolos completos:
• 130 cm x 20 metros 
 200 cm x 20 metros

Comprimentos personalizados:
• 130 cm por metro linear 
 200 cm por metro linear

Cores:
• Carvão (CH)
• Cinzento (GY)
• Castanho (BR)
• Castanho Outonal (AB)

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador

 Carvão (CH) Cinzento (GY)  

Castanho (BR) Castanho Outonal (AB)

118 Arrow Trax™

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Económico, mas bastante funcional e com uma elevada 
capacidade de absorção de água, superior a 4 litros por 
metro quadrado. Este produto é a solução perfeita para 
qualquer orçamento, proporcionando uma solução de 
cobertura de piso de entrada de qualidade. 

As carpetes monocromáticas são produzidas a partir 
de fios de nylon macios com tonalidades ricas que 
permanecem com a mesma cor inclusive após uma 
utilização prolongada e ocultam o pó e as partículas finas. 

185 Essence™



185 Essence™
O perfil baixo permite que o trânsito pedestre, com carrinhos e cadeiras de 
rodas seja feito com mais agilidade. O forro de vinil é resistente à humidade e 
é antiderrapante. 

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito ligeiro a moderado
• Para colocação no interior de entradas de escolas, escritórios e lojas

Especificações:
•  Carpete de pelo de cortado tufado, produzido por fios de 100% de 

poliamida 6.0
• 520 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 6 mm
• Peso: 2,8 kg por m²

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 90 cm x 120 cm
 120 cm x 180 cm

Comprimentos personalizados:
• 90 cm por metro linear 
 120 cm por metro linear 
 180 cm por metro linear

Rolos completos:
• 90 cm x 18,3 m
 120 cm x 18,3 m
 180 cm x 18,3 m 

Cores:
• Cinzento Escuro (DG)
• Vermelho (RD)
• Preto (BL)
• Cinzento Claro (GY)
• Castanho (BR)

Dica de limpeza:
•  Para limpar aspire ou utilize o 

método de injeção/extração 

 Cinzento escuro (DG) Vermelho (RD) Preto (BL)

 Cinzento claro (GY) Castanho (BR)

185 Essence™

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Tapetes de entrada simples, elegantes e económicos, 
mas bastante funcionais com uma elevada capacidade de 
absorção da água e também de captura de sujidade. As 
soluções de cobertura de piso felpudas monocromáticas 
são discretas e combinam facilmente com qualquer 

interior, ocultando a sujidade e as partículas finas. 
Estes tapetes de entrada são os nossos campeões de 
vendas para utilização em áreas de trânsito pedestre 
moderado. O forro de vinil é resistente à humidade e é 
antiderrapante. 



123 Polyplush LT™ 

Cinzento (CH) Vermelho c/ Preto (RB) Preto (RB)

Azul (BU) 

Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito ligeiro
• Para colocação no interior de entradas de escritórios e lojas

Especificações:
•  Carpete de pelo de corte tufado, produzido por fios de 100% de 

polipropileno 6.0
• 350 gramas de fios por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 4,5 mm
• Peso: 2,4 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Cfl-S1

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Rolos completos:
• 90 cm x 20 metros
 120 cm x 20 metros

Comprimentos personalizados:
• 90 cm por metro linear
 120 cm por metro linear

Cores:
• Cinzento (GY)
• Vermelho c/ Preto (RB)
• Azul (BU)
• Castanho (BR)

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Estes são carpetes felpadas de entrada económicos, 
mas altamente eficazes. Possuem fibras duradouras que 
proporcionam uma boa ação de raspagem, impedindo 
que a humidade a sujidade sejam transportadas para 
dentro dos edifícios. 

O perfil baixo permite que as pessoas, os carrinhos e 
as cadeiras de rodas se movimentem facilmente sobre 
o tapete. O forro de vinil é resistente à humidade e é 
antiderrapante. 

®



®

Utilização recomendada:
•  Adequado para condições de trânsito ligeiro a moderado
• Para colocação no interior de entradas de escolas, escritórios e lojas

Especificações:
•  Carpete felpada com nervuras constituída por fibras de 100% de 

polipropileno antiestáticas
• 650 gramas de fibras por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 7,5 mm
• Peso: 3,1 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: ASTM D2859 e passou no DOC-FF-1-70

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 120 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm
 120 cm x 240 cm

Rolos completos:
• 120 cm x 20 metros

Comprimentos personalizados:
• 120 cm por metro linear

117 Heritage Rib®

 Carvão (CH) Vermelho (RB) 

 Castanho (BR)

Cores:
• Carvão (CH)
• Vermelho (RB)
• Castanho (BR)

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Estes são produtos de tapetes de entrada económicos, 
mas altamente eficazes. Possuem fibras duradouras que 
proporcionam uma boa ação de raspagem, impedindo 
que a humidade a sujidade sejam transportadas para 
dentro dos edifícios. 

O perfil baixo permite que as pessoas, os carrinhos e 
as cadeiras de rodas se movimentem facilmente sobre 
o tapete. O forro de vinil é resistente à humidade e é 
antideslizante.

®



®

Utilização recomendada:
•  Adequado para condições de trânsito ligeiro a moderado
• Para colocação no interior de entradas de escolas, escritórios e lojas

Especificações:
•  Carpete felpada afiada constituída por fibras 100% polipropileno 

antiestáticas
• 650 gramas de fibras por m²
• Forro: vinil preto (sem DOP)
• Bordos em vinil: 2,5 cm de cada lado
• Espessura global: 7,5 mm
• Peso: 3,1 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: ASTM D2859 e passou no DOC-FF-1-70

Acessórios recomendados:
• 083 Bevelled Nosing 2 mm

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm 
 90 cm x 150 cm 
 120 cm x 180 cm

Rolos completos:
• 120 cm x 20 metros 
 200 cm x 20 metros

Comprimentos personalizados:
• 120 cm por metro linear 
 200 cm por metro linear

Cores:
• Carvão (CH)
• Azul (BU)
• Castanho (BR)

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

136 Polynib®

 Carvão (CH) Azul (BU)  

 Castanho (BR)



Os tapetes de entrada para exteriores são a 
primeira linha de defesa contra a sujidade. 
Num período de 20 dias, 1000 pessoas podem 
transportar consigo 9,6 quilos de sujidade para 
um edifício (ISSA). 

É transportada doze vezes mais sujidade para 
interiores durante condições climatéricas 
chuvosas, segundo os resultados de testes de 
campo efetuados pelo BST Laboratory, ao longo 
de um período de 11 meses. 



Funcionalidade
Os tapetes exteriores são muitas vezes produzidos com um design aberto, de grelha ou grade, para maximizar o 
fluxo da água, neve, gelo, areia, lama e detritos para fora da superfície e manter a área de passagem limpa. Os pinos 
levantados escoam a água sob o tapete em todas as direções. Os tapetes de borracha clássicos incluem o tapete em 
anel Oct-O-Mat™, com o seu anel octogonal e o tapete "ponta de dedo" Rubber Brush™. O peso da borracha mantém o 
tapete na sua posição, para impedir a sua movimentação ou deslocação. Os designs mais recentes incluem a próxima 
geração de Oct-O-Flex™, com orifícios de escoamento octogonais mais pequenos que são apropriados para cadeiras de 
rodas e estão em conformidade com a norma da UE para entradas públicas. 
Os compostos de borracha de utilização intensiva da Notrax® são naturalmente resilientes, adaptando-se a qualquer 
superfície exterior e são extremamente impermeáveis. O PVC extrudido é um material duradouro, mas flexível que 
é resistente aos raios UV e ao óleo e tem um bom desempenho em climas diferentes. A principal função dos tapetes 
de zona 1 de exteriores é remover a maior parte da sujidade, lama e detritos. Até 40% da sujidade e detritos pode ser 
removida antes de se entrar no edifício.

Os tapetes de entrada de exteriores não são absorventes e devem ser usados em conjunto com uma solução de tapetes 
interiores para continuar a limpar e a secar o calçado, para impedir os tropeçamentos e as quedas devido a pisos 
escorregadios.

Segurança
As entradas escorregadias são o principal problema de segurança. Devido a grandes quantidades de chuva e neve 
em condições climatéricas adversas, as entradas podem ficar molhadas e escorregadias. No tempo seco, os caminhos 
das entradas podem acumular sujidade na superfície, aumentando desta forma o risco de tropeçamentos e quedas. 
Os tapetes de borracha de exteriores possuem padrões moldados ou saliências para reforçar as suas propriedades 
antiderrapantes, inclusive quando estão molhados.

Acessibilidade
A entrada deve ser acessível a todos, especialmente nos edifícios públicos e comerciais. As orientações do desenho 
estrutural especificam que as entradas devem ser adequadas para utilizadores de cadeiras de rodas e adaptadas 
a pessoas com auxiliares de mobilidade. Os pisos devem ter superfícies para cadeiras de rodas, ser à prova de 
tropeçamentos e remover a água das cadeiras de rodas e do calçado, para diminuir as superfícies escorregadias no 
edifício.

Instalação
Os tapetes de entradas exteriores podem ser instalados em entradas grandes, de parede a parede ou em estruturas 
embutidas. Uma estrutura de tapete embutida é uma reentrância rebaixada nas entradas padrão, sob portas 
automáticas ou portas giratórias. A estrutura do tapete assegura que o tapete se encontra alinhado com o chão, 
proporcionado estabilidade ao tapete e ajudando a reter a sujidade e os detritos entre as limpezas. Para assegurar um 
encaixe perfeito dos tapetes de entrada Notrax® na reentrância, selecione a espessura adequada, para garantir que 
o tapete é alinhado com o chão e que permite que a porta feche adequadamente. Os Preenchedores de Reentrâncias 
Notrax® estão disponíveis em diversas espessuras para ajustar a profundidade duma reentrância existente, conforme 
necessário.

Manutenção e Limpeza
Tal como nos tapetes de interiores, os tapetes de entrada exteriores têm um desempenho ótimo quando são limpos 
com regularidade, embora não seja necessário efetuar um regime rigoroso de limpeza e manutenção diária. Os tapetes 
de exteriores podem facilmente ser limpos, lavando-os com regularidade com água. Também varra ou aspire debaixo 
do tapete, para remover os resíduos.



O sistema de cobertura de piso modular de entrada para 
saltos altos Master Flex HHP™ tem um design de sulcos 
octogonais chiques e possui minúsculas perfurações 
integradas combinadas com uma carpete densamente 
tufada para reduzir o risco de tropeções e quedas com 
saltos altos. Ademais, a sua superfície suave faz com 

que esteja em conformidade com as entradas públicas 
da UE e com que seja adequado para  acessos com rodas 
(carrinhos, cadeiras de rodas, malas, etc.). O Master Flex 
HHP™ C12 pode ser combinado  com o Master Flex HHP™ 
D12 para que haja uma transição harmoniosa do exterior 
para o interior.



O tapete em placas de borracha modular para saltos altos 693 Master Flex HHP™ 
D12 possui uma construção aberta com pequenos orifícios de drenagem com 
uma grande seleção de Inserções de carpete, numa variedade de cores e uma 
profundidade de 12 mm.

Utilização recomendada:
• Áreas pórtico ou interiores de passagem pedestre intensa
• Para colocação em estruturas embutidas, em interiores ou exteriores
•  Concebido para trânsito de pedestres. Não é adequado para cargas 

extremamente pesadas. 

Especificações:
• Placa: Composto de borracha natural
• Design em anel octogonal com construção aberta
• Adequado para utilização em climas extremos
•  Os pequenos orifícios de drenagem com diâmetro de 3 mm, são especialmente 

concebidos para saltos altos, em conformidade com a norma da UE para as 
entradas públicas

• Espessura global: 12 mm
• Peso: 2,5 kg/placa

Inserções de carpete recomendadas:
• Inserção de carpete 380 Swisslon XT™  
• Inserção de carpete 388 Swisslon Uni™ 
• Inserção de carpete 103 Master Trax Lite™ 

Acessórios recomendados:
• 692 Master Flex HHP™ D12
•  Rampas de segurança 597 Master Flex™ D12/C12 que permitem cantos internos 

e externos

Tamanhos em stock:
• Placas modulares de 50 cm x 50 cm
• Caixa de 10 placas, cobertura de 2,5 m²

Tamanhos personalizados:
• Qualquer tamanho – a pedido, calculado por m²

Dica de limpeza:
•  Limpe com o aspirador

O tapete 695 Master Flex HHP™ C12 Nitrilo FR está disponível com um composto 
em nitrilo ignífugo que é resistente ao óleo para o emprego em estações de serviço 
de combustíveis com exposição ao óleo.

O tapete em placas de borracha modular para saltos altos 692 Master Flex HHP™ 
D12 possui uma construção aberta com pequenos orifícios de drenagem e uma 
profundidade de 12 mm.

Utilização recomendada:
• Áreas exteriores ou interiores de passagem pedestre intensa
• Para colocação em estruturas embutidas, em interiores ou exteriores
•  Concebido para trânsito de pedestres. Não é adequado para cargas 

extremamente pesadas. 

Especificações:
• Composto de borracha natural
• Design em anel octogonal com construção aberta
• Adequado para utilização em climas extremos
•  Os pequenos orifícios de drenagem com diâmetro de 3 mm, são especialmente 

concebidos para saltos altos, em conformidade com a norma da UE para as 
entradas públicas

• Espessura global: 12 mm
• Peso: 2,5 kg/placa

Acessórios recomendados:
•  Rampas de segurança 597 Master Flex™ D12/C12 que permitem cantos internos 

e externos solta

Tamanhos em stock:
• Placas modulares de 50 cm x 50 cm
• Caixa de 10 placas, cobertura de 2,5 m²

Tamanhos personalizados:
• Qualquer tamanho – a pedido, calculado por m²

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

O tapete 694 Master Flex HHP™ D12 Nitrilo FR está disponível com um composto 
em nitrilo ignífugo que é resistente ao óleo para o emprego em estações de serviço 
de combustíveis com exposição ao óleo.

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



O sistema de cobertura de piso modular de entrada Master 
Flex™ de 12 mm tem um design de sulcos octogonais chiques 
com orifícios de escoamento pequenos em conformidade com 
as normas da UE relativas a entradas públicas.  Além disso, 
a sua superfície suave torna-o adequado para o acesso com 
rodas (cadeiras de rodas, carrinhos, malas de rodas, etc.) 

que proporciona tração e excelente drenagem em condições 
climatéricas extremas. A placa de drenagem externa conecta-
se perfeitamente às placas internas, o que permite a fácil 
instalação no local e uma transição suave e harmoniosa do 
exterior para o interior, assim como a raspagem para a limpeza 
e a secagem.



O sistema de tapete 593 Master Flex™ C12 pode ser completamente 
personalizado com uma grande seleção de Inserções de carpete, numa 
miríade de cores. 

Utilização recomendada:
• Áreas de pórtico ou interiores de passagem pedestre intensa 
• Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores
•  Concebido para trânsito de pedestres. Não é adequado para cargas 

extremamente pesadas.

Especificações:
• Placa: Composto de borracha natural
• Design em anel octogonal com construção aberta
• Adequado para utilização em climas extremos
•  Orifícios de pequeno diâmetro de 14 mm, em conformidade com a norma da 

UE para entradas públicas
• Espessura global: 12 mm
• Peso: 2,5 kg/placa

Inserções de carpete recomendadas:
• Inserção de carpete 380 Swisslon XT™  
• Inserção de carpete 388 Swisslon Uni™ 
• Inserção de carpete 103 Master Trax Lite™ 

Acessórios recomendados:
• 592 Master Flex™ D12
•  Rampas de Segurança 597 Master Flex™ D12/C12 que permitem cantos 

internos e externos

Tamanhos em stock:
• Placas modulares de 50 cm x 50 cm
• Caixa de 10 placas, cobertura de 2,5 m²

Tamanhos personalizados:
• Qualquer tamanho – a pedido, calculado por m²

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador

O tapete 595 Master Flex HHP™ C12 Nitrilo FR está disponível com um 
composto em nitrilo ignífugo que é resistente ao óleo para o emprego em 
estações de serviço de combustíveis com exposição ao óleo.

A placa de borracha modular 592 Master Flex™ D12 possui uma construção 
aberta com pequenos orifícios de escoamento e uma profundidade de 12 mm.

Utilização recomendada:
• Áreas exteriores ou interiores de passagem pedestre intensa
• Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores
•  Concebido para trânsito de pedestres. Não é adequado para cargas 

extremamente pesadas.

Especificações:
• Composto de borracha natural
• Design em anel octogonal de construção aberta
• Adequado para utilização em climas extremos
•  Orifícios de pequeno diâmetro de 14 mm, em conformidade com a norma 

da UE para entradas públicas
• Espessura global: 12 mm
• Peso: 2,5 kg/placa

Acessórios recomendados:
• Rampas de Segurança 597 Master Flex™ D12/C12 que permitem cantos 
internos e externos

Tamanhos em stock:
• Placas modulares de 50 cm x 50 cm
• Caixa de 10 placas, cobertura de 2,5 m²

Tamanhos personalizados:
• Qualquer tamanho – a pedido, calculado por m²

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

O tapete 594 Master Flex HHP™ D12 Nitrilo FR está disponível com um 
composto em nitrilo ignífugo que é resistente ao óleo para o emprego em 
estações de serviço de combustíveis com exposição ao óleo.

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



A placa de entrada de múltiplas zonas Master Flex™ de 
12 mm tem um design em anel octogonal tradicional com 
orifícios grandes que proporcionam tração e excelente 
drenagem em condições climatéricas extremas. A placa 
de drenagem externa conecta-se perfeitamente com 

as placas internas, o que permite a fácil instalação no 
local e uma transição suave e harmoniosa do exterior 
para o interior, assim como a raspagem para a limpeza e a 
secagem.



O sistema de cobertura de piso 591 Master Flex™ C23 pode ser completamente 
personalizado através das incorporações de carpetes 113 Master Trax™, 
disponíveis numa palete alargada de cores.

Utilizações recomendadas:
• Interior ou em pórtico – zonas de trânsito pedestre intenso
• Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores

Especificações:
• Placa: Composto de borracha natural
• Design em anel octogonal com construção aberta
• Adequado para utilização em climas extremos
• Orifícios grandes para um escoamento excelente
• Espessura global: 23 mm
• Peso: 4,5 kg/placa

Inserções de carpete:
• Inserções de carpete 113 Master Trax™ 

Acessórios recomendados:
• 590 Master Flex™ D23
•  Rampas de Segurança 596 Master Flex™ D23/C23 que permitem cantos 

internos e externos

Tamanhos em stock:
• Placas modulares de 50 cm x 50 cm
• Caixa de 6 placas, cobertura de 1,5 m²

Tamanhos personalizados:
• Qualquer tamanho – a pedido, calculado por m²

Dica de limpeza:
• Limpe com o aspirador

A placa de borracha modular 590 Master Flex™ D23 possui um fabrico com 
grandes orifícios de drenagem e uma profundidade de 23 mm.

Utilizações recomendadas:
• Áreas exteriores ou interiores de passagem pedestre intensa
• Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores

Especificações:
• Composto de borracha natural
• Desenho em anel octogonal de construção aberta
• Adequado para utilização em climas extremos
• Orifícios grandes para um escoamento excelente
• Espessura global: 23 mm
• Peso: 4 kg/placa

Acessórios recomendados:
•  Rampas de Segurança 596 Master Flex™ D23/C23 que permitem cantos 

internos e exteriores

Tamanhos em stock:
• Placas modulares de 50 cm x 50 cm
• Caixa de 6 placas, cobertura de 1,5 m²

Tamanhos personalizados:
• Qualquer tamanho – a pedido, calculado por m²

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Retenção Água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Os bordos modulares da Master Flex™ são o acessório 
perfeito para criar coberturas de piso soltas de tamanho 
personalizado. As rampas acopláveis macho e fêmea são 
biseladas para permitir o fácil acesso ao tapete e evitar 
os tropeções. 

São feitos de um composto de borracha resistente que 
resiste ao mais trânsito de pedestres mais intenso. 
Permite cantos internos e externos.



•  Rampas acopláveis macho e fêmea
• Cantos internos e cantos externos
•  Para soluções biseladas inteligentes para minimizar o risco 
 de tropeçamento

Características de Produto:
• Composto de borracha natural
• Espessura global: 23 mm
• Largura: 6 cm
• Disponível em preto

• Rampas acopláveis macho e fêmea
• Cantos internos e cantos externos
•  Para soluções biseladas inteligentes para minimizar o risco 
 de tropeçamento

Características de Produto:
• Composto de borracha natural
• Espessura global: 12 mm
• Largura: 5 cm
• Disponível em preto



Os tapetes Oct-O-Flex™ produzidos a partir de 
compostos de borracha resistentes que suportam o 
trânsito pedonal mais intenso, são fáceis de limpar e 
são praticamente à prova de qualquer clima. O tapete 
de borracha de exteriores Oct-O-Flex™ escova a sola 
dos sapatos para impedir que a sujidade passe para 

o interior do edifício. O seu design único de pequenos 
orifícios de drenagem está em conformidade com a norma 
da UE para entradas públicas e a sua superfície suave faz 
dele o tapete ideal para o acesso de carrinhos, cadeiras de 
rodas, malas com rodas, etc.

599 Oct-O-Flex™



599 Oct-O-Flex™
O tapete possui uma capacidade de aderência excelente e adapta-se a 
qualquer superfície, enquanto os pinos levantados na parte inferior permitem 
a drenagem fácil da água, mantendo a superfície limpa e seca. 

Utilização recomendada:
• Áreas exteriores ou interiores de passagem pedestre intensa
• Para colocação livre em estruturas embutidas, interiores ou exteriores

Especificações:
• Composto de borracha natural
• Design em anel octogonal com construção aberta
• Adequado para utilização em climas extremos
•  Orifícios de pequeno diâmetro de 14 mm, em conformidade com a norma 

da UE para entradas públicas
• Espessura global: 12 mm
• Peso: 9,8 kg/m²

O 599 Oct-O-Flex™ está disponível, mediante pedido, num composto de 
nitrilo resistente a óleos ou ignífugo. 

Acessórios recomendados:
•  Conetores para cobrir áreas 

maiores

Tamanhos em stock:
• 75 cm x 100 cm
• 100 cm x 150 cm

Tamanhos personalizados:
•  Qualquer tamanho – a pedido, 

calculado por m²

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

599K Oct-O-Flex™ Conetores

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



O tapete de borracha para exteriores Oct-O-Mat™ 
octogonal tradicional é conhecido pelos seus orifícios 
grandes que proporcionam atrito e um escoamento 

excelente em condições climatéricas extremas e raspam 
o calçado, para impedir que a sujidade, as gravilhas e os 
detritos entrem no edifício.



Estes tapetes, produzidos a partir de um composto de borracha duradouro, 
de utilização intensiva suportam um trânsito pedestre intenso, são fáceis de 
limpar e são praticamente à prova de intempéries.

A borracha resistente proporciona uma aderência excelente e adapta-se a 
qualquer superfície, enquanto que os pinos levantados na parte inferior 
permitem que a água flua facilmente em todas as direções, mantendo a 
superfície desobstruída.

Utilização recomendada:
• Exteriores - áreas de passagem pedestre intensa
• Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores

Especificações:
•  Os pinos levantados na parte inferior permitem um escoamento excelente, 

deixando a superfície limpa e seca
• O seu peso assegura que não ocorrem deslocações do mesmo
• Espessura global: 23 mm
• Peso: 13,3 kg por m²

O 564 Oct-O-Mat™ está disponível, a pedido, num composto resistente ao óleo 
de nitrilo ou ignífugo.

Acessórios:
• Conetores
• Escovas de inserção

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 80 cm
 50 cm x 100 cm
 75 cm x 100 cm
 80 cm x 120 cm
 100 cm x 150 cm

Tamanhos personalizados:
•  Qualquer tamanho – a pedido, 

calculado por m²

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

564K Oct-O-Mat™ Conectores
564B Oct-O-Mat™ Escovas de inserção

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



 design ondulado e distintivo do tapete Gripwalker™ cria 
uma superfície de passagem antiderrapante e encontra-
se em conformidade com a norma da UE para entradas 
públicas e a sua superfície suave faz dele o tapete ideal 

para o acesso de carrinhos, cadeiras de rodas, malas 
de rodas, etc. A grelha aberta de vinil extrudido raspa a 
sujidade e a humidade do calçado, permitindo que caiam 
para o tapete e não sejam arrastadas para o edifício.



539G Gripwalker™ 11 mm
O material de uso intensivo, mas flexível, é duradouro, resistente aos raios 
UV, tem um bom desempenho em diferentes climas e adapta-se a qualquer 
superfície. É adequado para as condições de trânsito mais intensas. Sem DOP, 
sem DMF, sem substâncias que destroem a camada de ozono, sem silicone e 
sem materiais pesados.

O Gripwalker™ é resistente ao óleo, tornando-o ideal para a colocação em 
postos de gasolina ou entradas com exposição a óleo. 

Utilização recomendada:
• Áreas exteriores ou interiores de passagem pedestre intensa
• Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores
•  Usado como tapete de colocação livre, recomendado com a utilização 

biselados montados

Especificações:
• Vinil extrudido duradouro
• Design ondulado diagonal com construção aberta
• Resistente aos raios UV e com bom desempenho em diferentes climas
•  Orifícios pequenos, em conformidade com a norma da UE para entradas 

públicas 
• Espessura global: 11 mm
• Peso: 8,5 kg/m²

Acessórios recomendados:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rolos completos:
• 91 cm x 12,2 m
 122 cm x 12,2 m

Comprimentos personalizados:
• 91 cm  por metro linear
 122 cm por metro linear

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Os círculos de vinil raspam a sujidade e a humidade do 
calçado e aprisionam a sujidade no tapete, impedindo 
que esta passe para o interior do edifício. O material 
flexível duradouro é resistente aos raios UV, tem um bom 
desempenho em climas diferentes e adapta-se a 

qualquer superfície. Não absorve a água. Com a opção 
de fabrico com ou sem forro. A versão com forro assegura 
uma movimentação mínimas e impede a passagem dos 
detritos para o piso das áreas interiores. 



 16 mm com forro
Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito intenso
•  Para colocação em reentrâncias embutidas ou no 

interior das entradas de edifícios
• Para colocação livre, com biselados montados

Especificações:
•  Espirais espessas (diâmetro do fio de 1 mm) de 

100% de PVC extrudido
• Forro: vinil (sem DOP)
• Espessura global: 16 mm
• Peso: 5 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501 Bfl-S1

Acessórios recomendados:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rolos completos:
• 120 cm x 18 meter
 120 cm x 6 meter

Comprimentos personalizados:
• 120 cm por metro linear

Cores:
• Antracite (CH) 
• Verde (GN) 
• Castanho (BR) 
• Cinzento (GY)

Dica de limpeza:
• Aspire ou lave com um jato 
 de água

 14 mm sem forro
Utilização recomendada:
• Adequado para condições de trânsito intenso
•  Para colocação em reentrâncias embutidas ou 

no exterior das entradas de edifícios
• Para colocação livre, com biselados montados

Especificações:
•  Espirais espessas (diâmetro do fio de 1 mm) de 

100% PVC extrudido
• Espessura global: 14 mm
• Peso: 4,5 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501 Bfl-S1

Acessórios recomendados:
• 325 Bevelled Nosing 11 mm

Rolos completos:
• 120 cm x 18 meter
 120 cm x 6 meter

Comprimentos personalizados:
• 120 cm por metro linear

Cores:
• Antracite (CH) 
• Verde (GN) 
• Castanho (BR) 
• Cinzento (GY)

 Dica de limpeza:
• Aspire ou lave com um jato 
 de água

271 CiTi™ 10 mm com forro
Utilização recomendada:
•  Adequado para condições de trânsito ligeiro a 

moderado
•  Para colocação em reentrâncias embutidas ou 

no interior das entradas de edifícios
• Para colocação livre, com biselados montados

Especificações:
•  Espirais finas (diâmetro do fio de 0,35 mm) de 

100% de PVC extrudido
• Forro: vinil (sem DOP)
• Espessura global: 10 mm
• Peso: 3,8 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501 Bfl-S1

Acessórios recomendados:
• 084 Bevelled Nosing 4 mm

Rolos completos:
• 120 cm x 18 meter
 120 cm x 6 meter

Comprimentos personalizados:
• 120 cm por metro linear

Cores: 
• Dourado (YL)
• Castanho (BR)
• Verde (GN)

Dica de limpeza:
• Aspire ou lave com um jato 
 de água 

 Antracite (CH) Verde (GN) Castanho (BR) Cinzento (GY)

 Preto (BL) Azul-Marinho (DB) Vermelho (RD)

 Dourado (YL) Castanho (BR) Verde (GN) Azul (BU)

   Cinzento (GY) Antracite (CH)

273 CiTi™ 
16 mm com forro

274 CiTi™ 
14 mm sem forro

271 CiTi™ 
10 mm com forro

• Preto (BL) 
• Azul-Marinho (DB)
• Vermelho (RD)

• Preto (BL) 
• Azul-Marinho (DB)
• Vermelho (RD) • Azul (BU)

• Cinzento (GY)
• Antracite (CH)

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



O tapete de borracha de exteriores Oct-O-Flex Bevelled™ 
é conhecido pelo seu design em anel octogonal com 
pequenos orifícios de escoamento e uma superfície 
lisa, tornando-o na próxima geração de tapetes em 

conformidade com a norma da UE para entradas públicas 
e o tapete ideal para o acesso de carrinhos, cadeiras de 
rodas, malas de rodas, etc. 

599B Oct-O-Flex Bevelled™



599B Oct-O-Flex Bevelled™
As extremidades moldadas em todos os quatro lados são biseladas, 
facilitando o acesso ao tapete e impedindo os tropeçamentos. É produzido a 
partir de um composto de borracha duradouro que suporta o trânsito pedestre 
mais intenso, os tapetes Oct-O-Flex™ é fácil de limpar e é praticamente à 
prova de intempéries.

O tapete Oct-O-Flex Bevelled™ possui uma aderência excelente e adapta-se 
a qualquer superfície, enquanto que os pinos levantados na parte inferior 
permitem o escoamento fácil da água, mantendo a superfície limpa e seca. 

Utilização recomendada:
• Adequado para áreas de passagem pedestre intensa
• Para colocação livre em interiores ou exteriores

Especificações:
• Composto de borracha natural
• Bordos de borracha biseladas ou em todos os quatro lados
• Design em anel octogonal com construção aberta
• Adequado para utilização em climas extremos
•  Orifícios de pequeno diâmetro de 14 mm, em conformidade com a norma 

da UE para entradas públicas
• Espessura global: 12 mm
• Peso: 9,8 kg/m²

O 599B Oct-O-Flex™ biselado encontra-se disponível, a pedido, num 
composto resistente ao óleo de nitrilo ou ignífugo. 

Tamanhos em stock:
• 70 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



O desenho ondulado distintivo num padrão ondulado 
pensado para raspar a sujidade e a humidade do 
calçado, permitindo que caiam para o tapete e não sejam 
arrastadas para o edifício. Os pequenos orifícios de 
escoamento e a superfície lisa tornam-no na próxima 

geração de tapetes em conformidade com a norma da 
UE para entradas públicas e é ideal para o acesso de 
carrinhos, cadeiras de rodas, malas de rodas, etc. As 
extremidades prensadas nos quatro lados facilitam o 
acesso ao tapete e impedem tropeçamentos.



O material flexível duradouro é resistente aos raios UV, tem um bem 
desempenho em climas diferentes e adapta-se a qualquer superfície. Sem 
DOP, isento de DMF, isento de substâncias que destroem a camada de ozono, 
isento de silicone e isento de materiais pesados.

O Gripwalker Edge™ é resistente ao óleo, tornando-o ideal para a colocação 
em postos de gasolina ou entradas com exposição a óleo.

Utilização recomendada:
• Áreas exteriores ou interiores de passagem pedestre intensa
• Para colocação em estruturas embutidas interiores ou exteriores

Especificações:
• Vinil extrudido duradouro
• Bordos prensados e biselados em todos os quatro lados
• Design ondulado diagonal com construção aberta
• Resistente aos raios UV e com bom desempenho em diferentes climas
•  Orifícios pequenos, em conformidade com a norma da UE para entradas 

públicas
• Espessura global: 11 mm
• Peso: 8,5 kg/m²

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 90 cm
 90 cm x 150 cm

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Os clássicos tapetes raspadores para exteriores impedem 
que a sujidade, os detritos e as gravilhas passem para o 
interior do edifício. Produzidos a partir de um composto 
de borracha duradouro que suporta o trânsito pedestre 
mais intenso, são fáceis de limpar e são praticamente 

à prova de intempéries. Estes tapetes possuem uma 
aderência excelente e adaptam-se a qualquer superfície. 
As extremidades biseladas aumentam a segurança e 
permitem um acesso fácil dos carrinhos.



Tapete de borracha de atrito elevado com um desenho estriado levantado, para 
fornecer atrito. O forro de aderência impede que o tapete se movimente.

Utilização recomendada:
• Adequado para áreas de passagem pedestre intensa
• Para colocação livre interior ou exterior

Especificações:
• Composto de borracha natural
• Bordos de borracha biseladas ou em todos os quatro lados
• Desenho estriado levantado com forro de borracha
• Adequado para utilização em climas extremos
• Espessura global: 7 mm
• Peso: 6,7 kg por m²

Tamanhos em stock:
• 90 cm x 150 cm

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

345 Rubber Brush™
Possui milhares de dedos flexíveis que proporcionam uma ação automática 
de limpeza do calçado quando o pé exerce pressão sobre os mesmos. O 
forro de borracha moldado possui na parte inferior um design de ventosa 
antiderrapante.

Utilização recomendada:
• Adequado para áreas de passagem pedestre intensa
• Para colocação livre interior ou exterior

Especificações:
• Composto de borracha natural
• Bordos de borracha biselados ou em todos os quatro lados
• Dedos flexíveis moldados com forro de borracha
• Adequado para utilização em climas extremos
• Espessura global: 16 mm
• Peso: 13,6 kg por m²

Tamanhos em stock:
• 60 cm x 80 cm
 80 cm x 100 cm
 90 cm x 150 cm
 90 cm x 180 cm

Dica de limpeza:
• Lave com um jato de água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



Tapetes CiTi™ de colocação desprendida com bordaduras biseladas 
prensadas nos quatro lados. Os círculos de vinil raspam a sujidade 
e a humidade do calçado e aprisionam a sujidade no tapete, 
impedindo que esta passe para o interior do edifício. Produzidos a 
partir de material flexível e duradouro que é resistente aos raios 
UV, o tapete Wayfarer® tem um bom desempenho em diferentes 
climas e adapta-se a qualquer superfície. Os tapetes esparguete 

não absorvem água. A linha Wayfarer® oferece uma opção de 
versões com forro que asseguram a movimentação mínima ou 
uma versão sem forro que permite que a água atravesse, para um 
escoamento máximo. O R11 é testado relativamente à sua resistência 
antiderrapante, de acordo com as normas DIN51130 e BRG181. Sem 
DOP, isento de DMF, isento de substâncias que destroem a camada de 
ozono, isento de silicone e isento de materiais pesados.

®



Carvão (GY) Azul-Marinho (NB) Vermelho (RD)

Carvão (GY) Azul-Marinho (NB) Vermelho (RD)

Carvão (GY)

267 Wayfarer®

16 mm sem forro

266 Wayfarer®

14 mm com forro

265 Wayfarer®

10 mm sem forro

®

16 mm sem forro
Utilização recomendada:
•  Adequado para áreas de passagem pedestre 

intensa
•  Para colocação livre interior ou exterior

Especificações:
•  Espirais espessas (diâmetro do fio de 1 mm) de 

100% de PVC extrudido
• Forro: vinil (sem DOP)
• Bordos prensados em todos os lados
• Espessura global: 16 mm
• Peso: 6 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamanhos em stock:
• 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Cores:
• Carvão (GY)
• Azul-Marinho (NB)
• Vermelho (RD)

Dica de limpeza:
• Aspire ou lave com um jato de água

®

14 mm scom forro
Utilização recomendada:
•  Adequado para áreas de passagem pedestre 

intensa
• Para colocação livre interior ou exterior

Especificações:
•  Espirais espessas (diâmetro do fio de 1 mm) de 

100% PVC extrudido
• Bordos prensadas em todos os quatro lados
• Espessura global: 14 mm
• Peso: 4,8 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamanhos em stock:
• 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Cores:
• Carvão (GY)
• Azul-Marinho (NB)
• Vermelho (RD)

Dica de limpeza:
• Aspire ou lave com um jato de água

®

10 mm sem forro
Utilização recomendada:
•  Adequado para condições de trânsito ligeiro a 

moderado
• Para colocação livre interior ou exterior

Especificações:
•  Espirais finas (diâmetro do fio de 0,35 mm) de 

100% de PVC extrudido
• Forro: vinil (sem DOP)
• Bordos prensados em todos os quatro lados
• Espessura global: 10 mm
• Peso: 3 kg por m²
• Classe de resistência ao fogo: EN 13501-1 Bfl-S1

Tamanhos em stock:
• 90 cm x 150 cm
 120 cm x 180 cm

Cores:
• Carvão (GY)

Dica de limpeza:
• Aspire ou lave com um jato de água

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade

Resistência ao Stress Mecânico

Controlo de Sujidade



2 mm

24 mm

083

4 mm

35 mm

084

11 mm

39 mm

325

•  As saliências de aplicação fácil proporcionam aos tapetes de corte no 
local um acabamento de fábrica

• Aplique adesivo no lado fino da saliência e acople-a ao forro do tapete

Utilizações recomendadas:
•  Utilize bordos de corte personalizado, para criar uma extremidade 

biselada segura e limpa

083 Bevelled Nosing 2 mm
Recomendável para os artigos:
• 015, 019, 117, 118, 123, 175, 179, 185, 193, 199, 380, 388, 389

Tamanhos disponíveis:
•  Rolos completos: 45,7 m
•  Por metro linear
•  Por metro linear montado

084 Bevelled Nosing 4 mm
Recomendável para os artigos:
• 103, 271

Tamanhos disponíveis:
• Rolos completos: 30,4 m
• Por metro linear
• Por metro linear montado

325 Bevelled Nosing 11 mm
Recomendável para os artigos:
• 113, 273, 274, 539

Tamanhos disponíveis:
• Rolos completos: 18,3 m
• Por metro linear
• Por metro linear montado
• Disponível em preto e cinzento

•  Fita de remendo em vinil preto com uma superfície de colagem com padrão, 
para um remendo seguro

• O papel de proteção em relevo assegura que a superfície de colagem 
permanece limpa
• Aplique a Cola Notrax® no lado com padrão da fita de remendo
• Recomenda-se que remende os tapetes do mesmo rolo 
 na mesma direção do grão do tapete, para que o 
 remendo fique invisível.

Utilizações recomendadas:
•  Para uma costura no sentido da largura ou do comprimento da 
 solução de cobertura de piso com forro de vinil

Tamanhos disponíveis
• Rolos completos: 5 cm x 45,7 m, e 8 cm x 45,7 m
• Por metro linear
• Por metro linear montado

113K Master Trax™ 
Stitched Bevels
Recomendável para os 
artigos:
• 113

Tamanhos disponíveis:
•  Por metro linear montado 

e cosido



6 mm

8 mm

10 mm

•  A tela antiderrapante amortecedora de poliéster felpada adere ao piso e ao forro do tapete.
•  Material reversível. O lado branco virado para baixo é adequado para utilização em carpetes. O lado 

cinzento virado para baixo é adequado para utilização em pisos duros.
•   Assegura a imobilização quase total do tapete, sem transferir o adesivo para a carpete ou placa.
•   Recomenda-se a aplicação do protetor a aproximadamente 10 cm da extremidade da superfície 

inferior do tapete.

Utilizações recomendadas:
•  Para aplicar na parte inferior dos tapetes de colocação livre, com vista a impedir a movimentação das 

carpetes interiores

Rolos completos:
• 60 cm de largura
• 91 cm de largura

Comprimentos personalizados:
• Por metro linear em larguras 
 de 60 cm ou 91 cm

•  Usados para ajustar a profundidade de uma reentrância ou estrutura embutida
•  Para assegurar um encaixe perfeito na reentrância, selecione a espessura 

adequada, para garantir que o tapete é alinhado com o chão e permite o fecho 
correto da porta.

• Disponível em três espessuras

093 Recess Filler 6 mm:
• Rolos completos: 120 cm x 10 m
• 120 cm por metro linear

094 Recess Filler 8 mm:
• Rolos completos: 120 cm x 8 m
• 120 cm por metro linear

095 Recess Filler 10 mm:
• Rolos completos: 120 cm x 6 m
• 120 cm por metro linear

Para utilização 
em alcatifa

Para utilização 
em chão duro

®  Glue
•  Usada para a aplicação nos bordos 

biselados dos preenchedores de 
reentrâncias e da Fita de Remendo

• Frasco de plástico de 50 g






