FICHA TÉCNICA

PAVIMENTO AUTOPORTANTE
SELF SUPPORTING FLOORING

TECHNICAL SHEET
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Cerâmica || Ceramic

2

Orla termoplástica || Thermoplastic edge

3

Composto termoﬁxo || Thermo ﬁxed compound

4

Argola de ﬁxação || Fixing ring

Incocell® In é um sistema de pavimento autoportante, composto por um acabamento cerâmico
de alta qualidade, uma orla termoplástica e no tardoz um composto termofixo.

CREMA

Este pavimento é auto-instalável e recuperável para instalação em zonas internas secas.
Não é necessário o uso de adesivos e juntas. Uma vez colocado está pronto a transitar.

GRIGIO

Aplica-se sobre qualquer tipo de pavimento existente, para uso individual ou coletivo como
centros comerciais, escritórios, hotéis, access ﬂoor, edifícios públicos (museus, cinemas,
administrações,
etc...),
edifícios
comerciais,
showrooms
e
residências.

LATTE

-MACCHIATO

Incocell® In self-supporting floors which are composed by high quality ceramic base, an
thermoplastic edge and on the bottom for a thermo fixed compound.
This paving is self installable and recoverable for internal dry zones. There is no need to use
stickers. Once placed it is ready to circulate.

MARRONE

It is put on any type of existent surface, for individual or collective use such as shopping
centers, ofﬁces, hotels, access ﬂoor, public buildings (museums, cinemas, administrations,
etc...), commercial buildings, showrooms and residences.

NERO

Principais vantagens:
Toda a estética e características de um grés porcelânico;
Colocação económica e simplificada;
Fácil de mudar;
Conforto na utilização;
Assentamento fácil e rápido;
Fácil limpeza e manutenção;
Possibilidade de reutilização.
-Main advantages:
All the aesthetics and characteristics of a porcelain tiles;
Economic and simplified placement;
Easy to changer;
Comfort in use;
Easy and fast placement;
Easy cleaning and maintenance;
Reusability.
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