PAVIMENTO RÁPIDO
Mosaicos de vinil com interconexão
para colocação solta

Mosaicos Fortelock
O sistema Fortelock consiste em placas de PVC interconectadas, que podem ser colocados em superfícies de diferentes qualidades, novas ou usadas. As placas são produzidos na República Checa em
máquinas modernas de injeção de alta eficiência energética e são constituídas de materiais que lhes
proporcionam um alto nível de perseverança, estabilidade duradoura e resistência a produtos químicos.
Área de aplicação, desde escolas
até á indústria

Os mosaicos Fortelock têm uma ampla gama de aplicação, nomeadamente em fábricas, armazéns, garagens, oficinas, ginásios, parques infantis, lojas, adegas, lavandarias, oficinas de automóveis,
salas de exposições, feiras, escritórios, etc.

Fácil colocação, independentemente
da superfície

O piso é caracterizado pela sua fácil colocação, que normalmente
só necessita de um martelo de borracha e uma faca. Na maioria
dos casos a superfície não precisa de ser tratada com betonilha
ou colar as placas.

Um piso agradável e colorido

12 Anos Garantia

A Companhia Fortemix garante uma resistência ao desgaste da
Fortelock de 12 anos a partir da data de produção. Com manutenção adequada a vida útil pode ser até 25 anos.

Produto ecológico

Para que as fontes primárias sejam protegidas, Fortemix utiliza no
fabrico dos mosaicos Fortelock matérias padronizadas e recicláveis, principalmente oriundas de outros processos de produção.
Também é possível que os mosaicos no final do seu ciclo de vida
sejam totalmente reciclados e reinjetados novamente, por um custo fixo, para que o seu piso lhe esteja disponível por mais uns anos.

O piso é desmontável, removível,
transportável e facilmente reparável

Os mosaicos Fortelock isolam vibrações, passos barulhentos
e atuam como isolamento térmico. Portanto, o andar ou o estar de
pé é mais confortável do que em betão, ladrilho de cerâmica ou
similar. Também pela variedade de cores dos mosaicos Fortelock a
imaginação não tem limites.

Mosaicos individuais Fortelock ou até mesmo o piso completo
pode ser removido de forma livre e aplicado em outro local, por
exemplo, numa nova oficina. É também possível substituir
em caso de danos, apenas mosaicos individuais.

Durabilidade, resistência e qualidade

Os mosaicos Fortelock são fabricadas em máquinas de injeção na
República Checa em Ostrava. O fabricante Fortemix é uma empresa
checa que se especializou na produção de sistemas de pisos. Estes
já foram aplicados em mais de 5 000 000 m² no mundo. Os sistemas de revestimento são a base desta empresa moderna, graças
á qualidade, ao preço e a inovação já se estabeleceu em 15 países
europeus.

Também graças à espessura de 7 mm os mosaicos Fortelock resistem a carga frequente e impactos (por exemplo, de um martelo),
produtos químicos, etc. além disso, a qualidade dos mosaicos Fortelock é garantida de acordo com as normas europeias, em particular a EN 14014.

Um piso que respira – Air Flow:
Sistema de eliminação de humidade

Os mosaicos Fortelock têm na parte inferior um sistema único de
canais, que asseguram a drenagem e previne (impedem) a formação de humidade e a podridão.

Fabricado na República checa

Perguntas e respostas
Que áreas de aplicação tem o pavimento
Fortelock?

Piso Fortelock foi desenvolvido para uma ampla gama de uso em
fábricas, garagens, oficinas, caves, armazéns, ginásios, lavandarias e muitos outros campos.

Quais são os requisitos ao piso antes
da colocação de Fortelock?

Na maior parte é suficiente varrer só o chão. Óleos e outras impurezas não prejudicam. Irregularidades não danificam Fortelock
e ajusta-se a elas. No entanto, recomendamos que sejam regularizadas com cimento ou outras misturas, a fim de garantir uma
utilização ótima do piso.

O que acontece com a água no chão?

As fixações dos mosaicos Fortelock são na sua maioria à prova
de água. Portanto penetra apenas um mínimo de água sob o mosaico. Além disso, os mosaicos Fortelock têm o sistema canais
especiais- Air-Flow, o que garante a “respiração” da placa. Portanto, a água pode evaporar-se facilmente sob o mosaico. Em
comparação a outros sistemas, não é possível que por causa de
água aprisionada que gera bolor sob o piso.

Este piso também é isolante?

Sim, o piso é isolante tanto a ruido como a térmico.

Quais os cuidados precisa o piso?

O que é preciso para colocar Fortelock?

Por padrão, o piso não precisa mais do que água e detergente.
Se o brilho do piso deverá ser aumentado ou sujidades extremas
serem removidos, recomenda-se a gama da empresa Dr.Schutz
ou equivalente.

Como faço para terminar Fortelock junto
ás paredes e em entradas?

Graças aos componentes do material retardante de fogo da Fortelock este piso é classificado de acordo com testes independentes
na categoria „Dificilmente inflamável“.

Não são necessárias ferramentas especiais. Recomendamos um
martelo de borracha para uma melhor união das placas e uma faca
para cortar junto às paredes.

As placas das bordas junto a paredes são cortadas com 5 mm dela
própria com a faca. Nas placas da entrada termina com as placas
Fortelock especialmente desenvolvido para entradas.

Fortelock é resistente a óleo e produtos
químicos?

A estrutura do polímero do piso Fortelock é resistente a maioria
dos óleos e produtos químicos.

Um mosaico danificado pode ser substituído?

Evidentemente, em caso de danos nos mosaicos tanto um como
múltiplos podem ser substituídos.

O piso não é muito escorregadio?

Pelo contrário. As superfícies do pavimento Fortelock são altamente antiderrapantes.

Existe um risco elevado de incêndio?

Posso usar o piso também no exterior?

Em princípio é possível, mas não recomendado. Em uso externo,
é esperado alteração na cor e na forma dos mosaicos

Comparação de diferentes tipos
de pavimentos
Mosaico Vinyl
Fortelock

Ceramica
Azulejos

Cimento/
Betonilha

Revestimentos
pintura

Betonilhas
de resina

Alto

Medio

Medio

Baixo

Alto

Muito baixo

Medio

Medio

Medio

Alto

Resistência ao desgaste

Alto

Medio

Medio

Baixo

Alto

Tolerância ao teor de humidade

Alto

Medio

Alto

Baixo

Muito baixo

Aplicação dentro de algumas horas

Sim

Não

Não

Teilweise

Não

Incapacidade de usar o espaço antes e durante
a instalação

Zero

Medio

Alto

Medio

Alto

Aplicação somente com um martelo de borracha e uma faca

Sim

Não

Não

Não

Não

Resistente a impactos

Totalmente

Pouco

Medio

Pouco

Medio

Fácil reparação local

Sim

Parcialmente

Não

Não

Não

Dependendo do subsolo e necessidade de
preparações

Minimo

Alto

Alto

Alto

Alto

Resistente à fadiga e superfície de isolante

Sim

Não

Não

Não

Parcialmente

Fácil substituição ou recolocação

Sim

Não

Não

Não

Não

Preço do material
Preço de colocação

ANTES

DEPOIS

INDUSTRY – Placas para altas cargas

LIGHT – Placas para médias cargas

Estas placas são sólidas, são usados em áreas com pontos altos de carga ou tensão dinâmica. Típicas áreas de utilização
são aquelas em que, por exemplo é usado equipamento pesado (tal como empilhadores, maquinaria pesada ou porta-paletes elétricos).

Estas placas são na parte inferior estruturadas e são utilizados
em áreas com pontos médios de carga ou tensão dinâmica.
Típicas áreas de utilização são aquelas em que, por exemplo
não é usado equipamento medio de manuseio (tal como empilhadores, maquinaria pesada ou porta-paletes elétricos).

Utilizações típicas

Utilizações típicas

• Centros de distribuição
• Fábricas e armazéns
• Estações ferroviárias
e Aeroportos
• Empresas de engenharia
e mecânica
• Terminais de passageiros
• Centros comerciais

• Garagens para equipamentos pesados
• Estações de polícia
e de bombeiros
• Instalações desportivas
• Escolas
• Exposições e pontos
de venda

• Garagens, oficinas, caves
• Escolas
• Instalações desportivas
• Lojas
• Indústria leve e armazens
• Escritórios
• Jardins-de-infância
• Ginásios

Detalhe verso

Informações técnicas específicas
Designação
de produto

2010

2020

Tipo de produto
Superfície
Dimensões
Peso

2040

Placa
Diamante

Couro

Detalhe verso

Informações técnicas específicas

2015

2025

2045

Rampa e canto
Moedas

• Oficinas de automóveis
• Terminais de passageiros
• Exposições e pontos
de venda
• Centrais elétricas

Diamante

Couro

Moedas

510×510×7mm

510×140×7mm

2,2 kg

0,5 kg

Designação
de produto

2050

Tipo de produto
Superfície
Dimensões
Peso

2060

2080

Placa
Diamante

Couro

2015

2025

2045

Rampa e canto
Moedas

Diamante

Couro

Moedas

510×510×7mm

510×140×7mm

1,4 kg

0,5 kg

Procedimento de Aplicação

Informações técnicas
Informações técnicas

Cores

Dureza

92 Shore A

Resistência química

Bom

Espessura total

7-8 mm

Espessura da camada superficial

7-8 mm

Resistência à abrasão

1

Antes de colocar, deve-se deixar
aclimatizar as placas por 24 horas,
nivelar e varrer o chão.

2

Desenhar as linhas longitudinais
e transversais com giz no piso.
Prestar atenção a uma orientação
perpendicular das linhas entre elas
e às laterais.

3

Colocar os mosaicos e bata com
um martelo de borracha. Comece a colocar na entrada / porta
e continue o seu caminho para
dentro do espaço.

<0.1mm

Estabilidade dimensional

<=0,20%

Solidez da cor sob luz artificial
Resistência ao fogo

5

Por último cortar os mosaicos de
modo que da parede pelo menos
5 mm de junta seja criada. Agora
aplicar os mosaicos da borda.

6

Blue

Green

Purple

Grey

Red

Graphite

Rosso
Red

Black

até 12 anos

Neste método, pode colocar até
46 m² por hora!

Diamante

Light
Green

Dificilmente inflamável
Coeficiente de atrito dinâmico até 0,75

Piso

Só depois de ter aplicado todos os
mosaicos, medir os mosaicos das
bordas para o corte.

Electric
Blue

>5 (sem danos)

Garantia de desgaste

4

Yellow

T (<0.1mm /100)

Deformação após carga estática

Resistência ao derrapante

Light
Blue

Couro

Moedas

Verso
Orange

Carga elevada

Media carga

Informações específicas sobre o uso,
manutenção e garantia podem ser
encontradas na ficha técnica do
produto nas seguintes páginas:
www.fortelock.com, www.fortemix.com

Contact: Fortemix s.r.o., Kirilovova 812, Paskov, 739 21, CZ
tel: +420 558 638 311
www.fortelock.com, www.fortemix.com
Distribuidor:

