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PAVIMENTO COMPÓSITO SPC



O que é um pavimento 
SPC?

Até 15 anos 
de Garantia

Até 15 Anos, quando cumprindo todas as 
recomendações, do manual de 
instalação/manutenção e manual da garantia. 
(Ver manuais). 

3- Núcleo em SPC-  Evita a contracção e 
expansão do pavimento. O pavimento 
Hidroclic, é um pavimento flutuante 
vinílico SPC da nova geração, composto 
por Carbonato de cálcio( CaCO3) e PVC 
virgem, tornando-o, num pavimento 
mais rígido e estável, comparado com a 
maioria dos pavimentos similares;

4- IXPE (Underlay) -  Melhora a 
absorção sonora e sensação 
térmica com uma excelente 
sensação sob o pé. 
Recomenda-se o uso de uma 
manga plástica, para evitar o 
contacto directo do pavimento 
com a base onde será aplicado. 

1- Camada Overlay:  Garante a resistência 
à   abrasão,  manchas e  ra ios  UV. 
Mantendo o aspecto do seu pavimento 
igual sem necessidade de manutenção; 

2- Camada Decoração: Composta por 
um décor de imitação de madeira 
natural, oferecendo uma variedade de 
opções de padrões que se identificam 
com a  sua personalidade; 
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QUER DESFRUTAR DO SEU ESPAÇO SEM SE PREOCUPAR COM 
RESISTÊNCIA/MANUTENÇÃO  DO SEU PAVIMENTO?

 ®O pavimento Hidroclic , é um  pavimento vinílico (Compósito) de alta 
performance de rigidez e impermeabilidade, graças á sua composição em 
Carbonato de cálcio( CaCO3) + PVC, apresentando excelente estabilidade 
dimensional às variações de temperatura e elevada resistência  ao impacto.
É um pavimento de 5 mm de espessura, ideal para remodelações, em que 
necessita de um pavimento resistente de baixa espessura. Graças ao seu sistema 
de encaixe click, é fácil de instalar e não necessita de cola.

® O pavimento Hidroclic  apresenta a camada de desgaste (Overlay) comercial, de 
0,55 mm, elevando a sua resistência à abrasão para áreas comerciais de médio 
tráfego. Também possui tratamento acústico e Anti - UV, para aumentar a 
resistência ao ruído e aos raios UV. 

®VANTAGENS DO PAVIMENTO HIDROCLIC  SPC vs OUTROS LAMINADOS 
CONVENCIONAIS 

- Maior rigidez e maior densidade (maior resistência as variações de temperatura 
e menor deformação) ;

- Maior impermeabilidade – devido ao sistema Click, podendo ser utilizado em 
ambientes, tais como: cozinha, casas de banho, etc... ;

- Excelente resistência à abrasão, devido à camada Overlay de 0,55 mm de 
espessura, podendo ser utilizado em ambientes residenciais e comerciais leves;

- Elevada resistência aos raios UV, devido à aplicação de camada Anti-UV;

- Tratamento acústico e anti-ruído.



TRANSFORME O SEU ESPAÇO COM A NOVA 
GERAÇÃO DE PAVIMENTOS FLUTUANTES...
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CORES DISPONÍVEIS



Soluções de Acabamento...

RODAPÉ EM PVC
Rodapé em PVC revestido a PVC/PVM

70 x 12 x 2500 mm

Dimensões
12

7
0



Soluções de Acabamento...



®O seu distribuidor Hidroclic  em Portugal  
www.revesperfil.pt

 evesperfil
Perfis e Revestimentos, Lda R

®Revendedor Autorizado Hidroclic   
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