DECORATIVOS

CATÁLOGO
DE REVESTIMENTOS

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 uma boa aderência do
pavimento, originando uma total garantia.
As soluções de sistemas decorativos vão ao encontro das
necessidades de cada projeto, obtendo-se um acabamento
esteticamente elevado, resistente mecanicamente, com
elevada durabilidade e exigência.
Aplicado em espaços públicos, comerciais e espaços
residenciais, de aspeto final mate ou acetinado, com
possibilidade de acabamento policromático.

DECORATIVOS

Produtos com um design versátil
aliados a durabilidade

UnniCrete

UnniCrete
Revestimentos de elevada resistência e acabamento estético, de base mineral e com
tecnologia ambientalmente amigável, para paredes e pavimentos e apto para interiores
e exteriores.
Aplicação sem juntas e sem retração.
Elevada personalização e diversos tipos de acabamentos e texturas.
• UnniCrete Style

• UnniCrete SL

• UnniCrete Outdoor/Terrazzo

• UnniCrete Hard SL
• UnniCrete Stone Terrazzo

Unni Hermapur
Produtos com um design versátil
aliados a durabilidade
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 uma boa aderência do
pavimento, originando uma total garantia.
As soluções de sistemas decorativos vão ao encontro das
necessidades de cada projeto, obtendo-se um acabamento
esteticamente elevado, resistente mecanicamente, com
elevada durabilidade e exigência.
Aplicado em espaços públicos, comerciais e espaços
residenciais, de aspeto final mate ou acetinado, com
possibilidade de acabamento policromático.

Argamassas de poliuretano auto-alisantes de acabamento flexível e confortável com
possibilidade de acabamento mate ou meio brilho, mono ou policromático.
• Hermapur PUR 2300

• Hermapur PUR 2700

• Hermapur Stone Carpet
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