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CATÁLOGO
DE PAVIMENTOS



A adequada escolha dos sistemas de revestimento bem
como a sua correta aplicação, são dois elementos
essenciais para se atingir um revestimento com elevada
resistência e durabilidade.

A eficaz e eficiente preparação mecânica da superfície é
um fator fundamental para se garantir uma boa
aderência do pavimento, originando uma total garantia.

A Unni oferece as mais variadas soluções, desde
auto-alisantes a antiderrapantes.

Uma vasta gama de sistemas revestimento com
características antiestáticas e com elevada resistência
ao choque térmico.

Soluções adequadas para todo o tipo de indústria:
farmacêutica, alimentar, automóvel, logística,
aeronáutica, etc.

Soluções adequadas às exigências
com certificação e garantia
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Pavimentos para uso industrial de elevada resistência mecânica, química e a choques
térmicos, com tecnologia permeável com espessuras variáveis de 2 a 12 mm.

Possibilidade acabamento liso ou antiderrapante.

Permite utilização até temperaturas de 20ºCnegativos e resistência a águas quentes até
120ºC pontualmente.

• Monopur Industry SL/BC 2 mm • Monopur Industry SL/BC 5 mm
• Monopur Industry SL Conductive • Monopur Industry Mortar (6 a 12 mm)

Unni Monopur Industry

Sistemas de revestimento para pavimentos com ligante de
metacrilato, permitindo excelentes níveis de aderência
sobre superfícies vidradas e tempos rápidos de execução e
cura.

Permite a aplicação em condições de temperaturas negativas.

• Duracon SL • Duracon BC • Duracon Balcony

Unni Duracon

A adequada escolha dos sistemas de revestimento bem
como a sua correta aplicação, são dois elementos
essenciais para se atingir um revestimento com elevada
resistência e durabilidade.

A eficaz e eficiente preparação mecânica da superfície é
um fator fundamental para se garantir uma boa
aderência do pavimento, originando uma total garantia.

A Unni oferece as mais variadas soluções, desde
auto-alisantes a antiderrapantes.

Uma vasta gama de sistemas revestimento com
características antiestáticas e com elevada resistência
ao choque térmico.

Soluções adequadas para todo o tipo de indústria:
farmacêutica, alimentar, automóvel, logística,
aeronáutica, etc.

Soluções adequadas às exigências
com certificação e garantia

Sistemas de revestimento em resina epoxy para áreas industriais, serviços
e comércio.

Grande variedade de acabamentos e funcionalidades.

• Monepox SL • Monepox BC • Monepox SL Conductive

Unni Monepox

Membrana líquida de impermeabilização elástica à base de
resinas de poliuretano e metacrilato com possibilidade de
acabamento para tráfego rodoviário.

Certificação para aplicação direta de betuminoso a quente.

• Matacryl Outdoor • Matacryl Park Deck

Unni Matacryl
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