
 
 

 
 

 
 
 
 
Pavimento de vinil antideslizante
H2O, com relevo em círculos especialmente adaptado para as zonas húmidas 
para um uso descalço ou calçado. 
 
Possui 2 mm de espessura
camada de uso de 1 mm de espessura, de PVC plastificado, de cor lisa, 
incrustações de grânulos 
reciclável, reforçada com uma tela de fibra de vidro e um
 
Resistência à abrasão com
R11 em resistência à derrapagem em húmido, 
tratamento SPARCLEAN que facilita a manutenção. 
suporte duro, liso, seco (3%
com o produto recomendado pelo 
 
Segundo EN 13501-1, cumpre o requerimento de resistência ao
Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) < 100 
de 28 dias, de acordo com ISO 16000
aureus – MRSA): Inibição do crescimento
 

TARASAFE ULTRA

antideslizante, da marca GERFLOR, TARASAFE ULTRA
, com relevo em círculos especialmente adaptado para as zonas húmidas 

para um uso descalço ou calçado.  

de espessura, em rolos de 2 m de largura. Constituído por uma 
mm de espessura, de PVC plastificado, de cor lisa, 

de grânulos coloridos e de partículas de um 
l, reforçada com uma tela de fibra de vidro e um reverso compacto. 

com um valor ≤ 4,0 mm3 (Grupo P), segundo EN 660.2.
R11 em resistência à derrapagem em húmido, segundo DIN 51130
tratamento SPARCLEAN que facilita a manutenção. Instalado

duro, liso, seco (3% max. de humidade), plano e sem fissuras
com o produto recomendado pelo fabricante.  

cumpre o requerimento de resistência ao
Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) < 100 
de 28 dias, de acordo com ISO 16000-6. Atividade antibacteriana (

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

TARASAFE ULTRA H2O 

TARASAFE ULTRA 
, com relevo em círculos especialmente adaptado para as zonas húmidas 

. Constituído por uma 
mm de espessura, de PVC plastificado, de cor lisa, com 

um cristal mineral 
reverso compacto.  

), segundo EN 660.2. 
segundo DIN 51130. Com 

Instalado sobre um 
suras, e colado 

cumpre o requerimento de resistência ao fogo (Bfls1). 
Emissão de Compostos Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) < 100 µg/m3 ao fim 

6. Atividade antibacteriana (E. coli – S. 
superior a 99%, segundo ISO 22196. 


