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Soluções
inteligentes
Pertech®

Colorcore
Miolo da mesma cor
da superfície

MEGA

Dê cor ao seu décor.

Você ganha produtividade.
Seu cliente ganha qualidade
e satisfação.

Perfacil®

Laminado Autoadesivo

O único laminado
autoadesivo

Consulte a revenda mais próxima

0800 773 9600
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www.pertech.com.br

Fica perfeito, fica Pertech.
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Colorcore

Perfacil®

Colorido por inteiro. Juntas invisíveis.

Este não vai descolar nem do pensamento.

Dê cor ao seu décor.

Valorizar um espaço nunca foi tão rápido, fácil e limpo.

Miolo da mesma cor
da superfície

Juntas invisíveis, acabamento perfeito. Estas são
as principais características que ColorCore atribui
aos projetos. Laminado nobre com miolo colorido
da mesma cor da superfície e que dispensa a utilização
de fitas de borda.
ColorCore é ideal para aplicações em projetos elegantes
e contemporâneos, permitindo cantos arredondados
em móveis com design diferenciado, tornando seu
ambiente especial. Tampos, portas, frentes de gavetas
e outras aplicações dispensam a utilização de substrato
como base (MDF, MDP, HDF ou compensado) em
espessuras a partir de 4 mm. ColorCore é leve e flexível,
sendo uma alternativa segura de aplicação (não quebra)
e produtiva (fácil manuseio e transporte).

Laminado Autoadesivo

ESPECIFICAÇÕES
Dimensões
Espessuras
Texturas
Cores

1250mm x 3080mm
0,8mm a 15mm
Consultar cartela de cores Pertech
Branco, preto, bege, marfim, cinza
e vermelho. Outras cores sob consulta

DIFERENCIAIS EXCLUSIVOS:
•
•
•
•
•
•
•

Juntas entre placas imperceptíveis;
Dispensa o uso da fita de borda;
Resistente à umidade;
Fácil manuseio e transporte;
Praticidade de limpeza;
Alta resistência mecânica;
Não prolifera fungos e bactérias.

Disponível nas cores:
branco

preto

bege

Laminado de alta resistência e autoadesivo, o Perfacil®
já vem com cola, diferencial da tecnologia exclusiva Pertech®.
Para sua aplicação basta retirar a película protetora
e aplicá-lo diretamente sobre a superfície das peças
(o substrato que irá receber o revestimento deve estar
limpo e seco). Permite revestir de maneira simples, rápida
e limpa, móveis em madeira, MDF, HDP, MDP e compensado.
O resultado pode ser visto na hora. Além disso,
Perfacil® pode ser cortado, perfurado e processado com
equipamentos comuns, o que facilita seu manuseio.

ECONOMIZE

marfim

cinza

vermelho

MAIS DE

30

minutos

ESPECIFICAÇÕES
Dimensões

1250mm x 3080mm

Espessuras

0,8mm

Texturas

Consultar cartela de cores Pertech

Cores

Consultar cartela de cores Pertech

Processos convencionais de acabamento
em móveis demandam muito tempo
para a secagem de cola nos substratos.
Com Perfacil® este tempo é poupado
com uma economia de 30 a 40 minutos
no tempo total. Você faz muito mais em
muito menos tempo. Agora ficou bem
mais fácil repaginar móveis antigos e dar
acabamento aos novos.

Passo a passo:
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1 - Limpe a área a ser revestida

2 - Meça e corte as peças antes
de retirar o plástico

3 - Marque e corte o laminado
com um marcador

4 - Retire a películaprotetora

5 - Posicione sobre o local
a ser revestido

6 - Pressione o laminado

7 - Para não formar bolhas, faça
pressão sobre o laminado

8 - Seu projeto está pronto
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