Recomendação completa para seu banheiro
Esta lista de produtos é resultado de suas necessidades para uma experiência mais aconchegante
e com design Saint-Gobain.
MARCA

Placo

LOCAL

PRODUTO

PROFISSIONAIS

Revestimento

Revestimento estruturado com guias e montantes e plaqueamento
duplo PPH + RU
Placa de Gesso Laminado fabricada industrialmente mediante um processo de laminação contínua, composta por uma mistura de gesso aditivada que oferece um melhor desempenho acústico + Placa de Gesso
Laminado fabricada industrialmente mediante um processo de laminação
contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos, que reduzem a
absorção superficial de água, entre duas lâminas de cartão.

Instalador de Drywall

Paredes

Plaqueamento duplo com PPH/RU
Placa de Gesso Laminado fabricada industrialmente mediante um processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos
entre duas lâminas de cartão / Placa de Gesso Laminado fabricada
industrialmente mediante um processo de laminação contínua, composta
por uma mistura de gesso aditivada que oferece um melhor desempenho
acústico + Placa de Gesso Laminado fabricada industrialmente mediante um processo de laminação contínua, composta por uma mistura de
gesso aditivada que oferece um melhor desempenho acústico / Placa
de Gesso Laminado fabricada industrialmente mediante um processo
de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos, que
reduzem a absorção superficial de água, entre duas lâminas de cartão.

Instalador de Drywall

Forros

Forro F530 - Plaqueamento Simples a cada 400mm com Placa RU
Placa de Gesso Laminado fabricada industrialmente mediante um processo de laminação contínua de uma mistura de gesso, água e aditivos,
que reduzem a absorção superficial de água, entre duas lâminas de
cartão.
http://placo.com.br/products/placas/placa-resistente-umidade-ru

Instalador de forros

Paredes e forros

Wallfelt 4+ para Sistema Drywall
A linha Wallfelt 4+ é uma nova geração de lã de vidro desenvolvida para
compor os sistemas Drywall e Steel Frame e para utilização entre placas
de gesso acartonado ou cimentícias, com a função de isolar os ruídos
entre os ambientes internos e externos em diversas aplicações.
http://isover.com.br/ConstrucaoCivil/Paredehomolog/Wallfelt-Topfelt-4-E-Pop4/

Instalador de isolamento termoacústico

Tubulações

Calhas para isolamento de tubulações
A Isover possui uma linha de calhas indicadas para isolação acústica de
tubulações residenciais, evitando a transmissão e propagação de som
indesejáveis entre apartamentos e casas geminadas.
http://isover.com.br/ConstrucaoCivil/Calhas/Calhas/

Instalador de isolamento termoacústico

Isover

Essa lista de materiais é meramente informativa e a Saint-Gobain não se responsabiliza
pela aplicação dos materiais por profissionais contratados diretamente pelo usuário.

MARCA

Adfors

Weber

Weber

LOCAL

Paredes

Paredes

Piso

PRODUTO
Novelio Nature
Revestimento de parede em fibra de vidro pronto para instalar, disponível
em 24 opções diferentes de cores e modelos. Altamente durável, Novelio
Nature combina a resistência da fibra de vidro com a facilidade de aplicação dos papéis de parede tradicionais em PVC. É ideal para qualquer
tipo de ambiente, incluindo áreas de alto tráfego e áreas úmidas, pois
não propaga fungos e bactérias. Graças a sua tecnologia CleanAir, ele
também contribui para a melhora da qualidade do ar interior.
http://www.adfors.com/eu/brands/novelio/nature-range-new
Novelio Design
Revestimento de parede em fibra de vidro que pode ser pintado.
Altamente durável e com uma ampla variedade de modelos únicos e
originais, Novelio Design possui um acabamento especial que confere
dois tons diferentes com uma só camada de tinta. É ideal para qualquer
tipo de ambiente, incluindo áreas de alto tráfego e áreas úmidas, pois
não propaga fungos e bactérias. Graças a sua tecnologia CleanAir, ele
também contribui para a melhora da qualidade do ar interior.
http://www.adfors.com/eu/brands/novelio/design-range

PROFISSIONAIS

Aplicador de papel de
parede

Impermeabilizante Tecplus Top Quartzolit
O impermeabilizante tecplus top quartzolit é ideal para áreas úmidas,
que recebem água em abundância. Também é indicado para reservatórios enterrados, fundações e rodapés.
http://www.weber.com.br/impermeabilizantes/produtos/cozinhas-e-banheiros/impermeabilizante-tecplus-top-quartzolit.html

Pedreiro ou aplicador
especializado

Argamassas Colantes Quartzolit
Argamassas ideais para o assentamento de todos os tipos de peça. As
únicas com 10 anos de garantia.
http://www.weber.com.br/argamassas-e-rejuntes.html

Pedreiro ou azulejista

Rejunte Epóxi Quartzolit
Rejunte com alta resistência a agentes químicos e à manchas.
http://www.weber.com.br/argamassas-e-rejuntes/produtos/rejuntes-quartzolit/rejunte-epoxi-quartzolit.html

Pedreiro ou azulejista

Contrapiso pronto Quartzolit
Regularização e nivelamento de pisos residenciais e comerciais em
áreas internas e externas, com tráfego leve. Para espessuras de 20 mm
a 50 mm, sobre superfícies de concreto, com a finalidade de restaurar,
nivelar, planificar, para posterior aplicação de revestimentos para pisos.
http://www.weber.com.br/pisos/produtos/contrapiso-pronto/weberfloor-contrapiso-pronto-quartzolit.html

Pedreiro

Impermeabilizante Tecplus Top Quartzolit
O impermeabilizante tecplus top quartzolit é ideal para áreas úmidas,
que recebem água em abundância. Também é indicado para reservatórios enterrados, fundações e rodapés.
http://www.weber.com.br/impermeabilizantes/produtos/cozinhas-e-banheiros/impermeabilizante-tecplus-top-quartzolit.html

Pedreiro ou aplicador
especializado

Argamassas Colantes Quartzolit
Argamassas ideais para o assentamento de todos os tipos de peça. As
únicas com 10 anos de garantia.
http://www.weber.com.br/argamassas-e-rejuntes.html

Pedreiro ou azulejista

Rejunte Epóxi Quartzolit
Rejunte com alta resistência a agentes químicos e à manchas.
http://www.weber.com.br/argamassas-e-rejuntes/produtos/rejuntes-quartzolit/rejunte-epoxi-quartzolit.html

Pedreiro ou azulejista

Essa lista de materiais é meramente informativa e a Saint-Gobain não se responsabiliza
pela aplicação dos materiais por profissionais contratados diretamente pelo usuário.

Cebrace

Vidros exteriores

Vidro Insulado: Vidro Habitat Refletivo Cinza Temperado
ou vidro Habitat Neutro Verde Temperado + Câmera de Ar + vidro
Incolor Laminado.
Habitat Refletivo Cinza: reduz 71% do calor que entra no ambiente.
Habitat Neutro Verde: reduz 56% do calor que entra no ambiente.
O vidro temperado oferece mais resistência e reduz o risco de acidentes quando o vidro se quebra. Uma câmara de
ar é incluida entre os vidros, para proporcionar maior conforto termoacústico. O vidro laminado aumenta a performance acústica e aumenta a segurança, pois o vidro pode fragmentar, mas os cacos quebrados permanecem firmemente preso ao intercalário (PVB ou EVA).
http://www.vidroshabitat.com.br/Produtos

Comercial Vidros
Cebrace

Em caso de construção ou reforma estrutural:
MARCA

LOCAL

PRODUTO

PROFISSIONAIS

Sistema de estrutura leve com vedação externa com 2 Placas Cimentícias Impermeabilizadas (duplo)
As Placas Cimentícias Impermeabilizadas são produzidas a partir de
uma mistura homogênea de cimento Portland, agregados naturais e celulose com fios sintéticos de polipropileno, especialmente desenvolvidos
pela Brasilit. Garantia de 5 anos.
http://www.brasilit.com.br/produtos/placa-cimenticia

Instalador de sistema
construção a seco
(light steel frame)

Revestimento em placa cimentícia aparente referenciando o concreto ou sistema para tratamento de junta invisível
O sistema de tratamento de juntas aparentes Brasilit utiliza cordão de
polietileno expandido (rolos 6mm x100m), como delimitador de profundidade, Selamax Fachada (tubo de 400g), um selante elástico híbrido
usado junto com Selaprimer (tubo de 150ml), o primer a base de resina
sintética.
O sistema de junta invisível oferece qualidade para garantir estanqueidade, evitar fissuras e proporcionar excelente acabamento de projetos
que exigem uma parede com acabamento liso.
http://www.brasilit.com.br/produtos/tratamento-de-juntas-aparentes

Pedreiro ou azulejista

Cobertura 1

Sistema Shingle
Desenvolvidas à base de asfalto com grãos minerais, que conferem alta
estanqueidade e flexibilidade a qualquer projeto de cobertura. Podem
ser aplicadas em diversos tipos de telhados, desde curvos até outras
aplicações como revestimento de fachadas. São indicadas tanto para
projetos residenciais quanto comerciais. De fácil instalação, as Telhas
Shingle oferecem garantia de 25 a 50 anos, conforme o modelo.

Consultor Brasilit

Cobertura 2

Telhas Topsteel
Telhas termoacústicas TopSteel são extremamente leves ( a partir de
3,17kg/m²), o que dispensa o uso de estruturas pesadas e garante mais
economia na estrutura e mão de obra. Apresentam grande variedade
de cores e adaptam-se a todos os tipos de projeto. Internamente, as
Telhas TopSteel são na cor branca o que dispensa o uso de forros. A
folha da alumínio com tinta protetora reflete até 75% dos raios solares e
a camada de asfalto com agregados minerais absorve até 85% do ruído
de impacto das chuvas ou granizo. Em dois modelos, trapezoidais e
onduladas para telhados curvos.
http://www.brasilit.com.br/produtos/telhas-metalicas

Consultor Brasilit

Paredes

Brasilit

Cobertura 3
Economia de
energia

Telha TopComfort com tecnologia CRFS + subcobertura Solarmaxxi
Pró TopComfort
Tecnologia de Camada Multifuncional que consiste na pigmentação
da camada de fibrocimento externa com cimento branco e dióxido de
titânio. A telha TopComfort é a primeira cobertura de fibrocimento com
propriedades térmicas da Brasilit. Disponível em vários comprimentos e
duas espessuras. Produto inovador, que também é feito com a tecnologia CRFS, sem amianto.
http://www.brasilit.com.br/produtos/telha-termica-de-fibrocimento-topcomfort
Solarmaxxi Pró
Composta por feltro de lã de vidro aglomerado com resina sintética e
revestido na face superior com papel Kraft aluminizado e na inferior com
véu de vidro reforçado, a manta impermeável SolarMaxxi PRÓ deixa
qualquer projeto de cobertura mais eficiente, porque assegura ainda
mais conforto térmico (reduz em até 5°C a temperatura do ambiente
interno), conforto acústico e protege contra vazamentos do telhado.
http://www.brasilit.com.br/produtos/subcobertura-solarmaxxi-pro

Essa lista de materiais é meramente informativa e a Saint-Gobain não se responsabiliza
pela aplicação dos materiais por profissionais contratados diretamente pelo usuário.

Consultor Brasilit

www.saint-gobain.com.br/experiencias/banheiro

Essa lista de materiais é meramente informativa e a Saint-Gobain não se responsabiliza
pela aplicação dos materiais por profissionais contratados diretamente pelo usuário.

