
  

 
 
 
Pavimento de vinil da marca GERFLOR
2 mm de espessura calandrado, prensado, sem
com uma tela de fibra 
calandrada) de 1 mm de espes
direcional, colorida em mas
 
Resistência à abrasão com 
E de acordo com EN 433, indentação residual de 0,02 mm. Antiestático
tratamento foto-reticulado 
manutenção, evita a decapagem e a
produto e tem uma elevada resistência
químicos, utilizados no sector da saúde como o álcool iodado, Betadine, eosina 
e o gel de mãos bactericida
 
Com propriedades acústicas de 8 dB de absorção do ruído de impacto, de 
acordo com o EN ISO 717
(3% max. de humidade), 
Segundo EN 13501-1, cumpre o requerimento de resistência ao
 
Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) < 10 
de 28 dias, de acordo com ISO 16000
aureus – MRSA): Inibição do cres
 

TARALAY PREMIUM COMPACT

da marca GERFLOR, TARALAY PREMIUM COMPACT
2 mm de espessura calandrado, prensado, sem cargas minerais, reforçado 

 de vidro. Camada de uso homogénea (prensada e 
calandrada) de 1 mm de espessura de PVC puro com um padrão não 

massa. Disponível em rolos de 2 m de largura. 

ia à abrasão com um valor ≤ 2,0 mm3 (Grupo T), segundo EN 660.2. 
E de acordo com EN 433, indentação residual de 0,02 mm. Antiestático

reticulado de laser UV PROTECSOL 2 que facilita a 
, evita a decapagem e a metalização durante toda a vida útil do 

produto e tem uma elevada resistência aos álcoois e a outros produ
, utilizados no sector da saúde como o álcool iodado, Betadine, eosina 

e o gel de mãos bactericida.  

Com propriedades acústicas de 8 dB de absorção do ruído de impacto, de 
acordo com o EN ISO 717-2. E instala-se sobre um suporte duro, liso, seco 

de humidade), e colado com o produto recomendado pelo 
cumpre o requerimento de resistência ao fo

Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) < 10 
de 28 dias, de acordo com ISO 16000-6. Atividade antibacteriana (

MRSA): Inibição do crescimento superior a 99%, segundo ISO 22196.

 
AY PREMIUM COMPACT 

AY PREMIUM COMPACT, de 
cargas minerais, reforçado 

homogénea (prensada e 
um padrão não 

de largura.  

segundo EN 660.2. 
E de acordo com EN 433, indentação residual de 0,02 mm. Antiestático, com 

que facilita a 
metalização durante toda a vida útil do 

utros produtos 
, utilizados no sector da saúde como o álcool iodado, Betadine, eosina 

Com propriedades acústicas de 8 dB de absorção do ruído de impacto, de 
m suporte duro, liso, seco 

e colado com o produto recomendado pelo fabricante. 
fogo (Bfls1).  

Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) < 10 µg/m3 ao fim 
6. Atividade antibacteriana (E. coli – S. 

cimento superior a 99%, segundo ISO 22196. 


