Recomendação intermediária para sua sala de estar
Esta lista de produtos é resultado de suas necessidades para uma experiência mais aconchegante
e com design Saint-Gobain.
MARCA

LOCAL

Revestimento

Placo

Isover

Paredes

PRODUTO
Revestimento estruturado com F530 PPH
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.
http://placo.com.br/products/placas/phonique-pph

Plaqueamento simples PPH
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.
http://placo.com.br/products/placas/phonique-pph

PROFISSIONAIS

Instalador de Drywall

Instalador de Drywall

Forros

Forro F530 - plaqueamento simples a cada 600mm com Placa PPH
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.

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, 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

Novelio Classic
Revestimento de parede em fibra de vidro que pode ser pintado. Altamente durável e com uma ampla variedade de modelos decorativos,
Novelio Classic é ideal para qualquer tipo de ambiente, incluindo áreas
de alto tráfego e áreas úmidas, pois não propaga fungos e bactérias.
Perfeito para novas construções e reformas.
http://www.adfors.com/eu/brands/novelio/classic-range

Adfors

Paredes

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

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

Aplicador de papel de
parede

MARCA

Weber

LOCAL

Piso

PRODUTO

PROFISSIONAIS

Massa de preparação quartzolit
Massa de preparação para selamento e regularização de contrapisos e
lajes de concreto para aplicação de pisos laminados, vinílicos, cerâmicas
e pedras, para tráfego de pessoas.
http://www.weber.com.br/pisos/produtos/solucoes-para-pisos-vinilicos/
weberfloor-massa-de-preparacao.html

Pedreiro

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 porcelanatos e cerâmicas quartzolit
Rejunte cimentício colorido para porcelanatos e cerâmicas, com acabamento extraliso e 22 cores.
http://www.weber.com.br/argamassas-e-rejuntes/produtos/rejuntes-quartzolit/rejunte-ceramicas-flexivel-quartzolit.html

Pedreiro ou azulejista

Vidro Habitat Refletivo Verde Temperado ou vidro Habitat
Neutro Azul Temperado + Câmera de Ar + vidro Incolor Temperado

Cebrace

Vidros exteriores

Habitat Refletivo Verde: reduz 59%do calor que entra
no ambiente.
Habitat Neutro Azul: reduz 44% 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.
http://www.vidroshabitat.com.br/Produtos

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

Comercial Vidros
Cebrace

Em caso de construção ou reforma estrutural:
MARCA

LOCAL

Paredes

Brasilit

PRODUTO

PROFISSIONAIS

Sistema de estrutura leve com vedação externa em Placa Cimentícia Impermeabilizada
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 à 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
Economia de
energia

Telha TopComfort com tecnologia CRFS
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

Consultor Brasilit

Cobertura 2

Telha 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

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

www.saint-gobain.com.br/experiencias/sala-de-estar

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

