
Cork rolls

Rolos de

Altura
Height (ISO 7322) 1000 - 1500 mm

Thickness (ISO 7322) 1.5 - 12 mmEspessura

Estas especificações podem ser ajustadas às necessidades dos clientes.
These specifications can be ajusted to the customer needs.

Especificações Dimensionais
Dimensional Specifications

Referência Underlay - C5621
Reference

Peso específico
Specific weight

Tensão rotura
Tensile strength

Compressibilidade
Compression

Recuperação
Recovery

Resistência à água fervente
Boiling water

Formaldeído
Formaldehyde

(ISO 7322) > 180 Kg/m3

(ISO 7322) > 300 KPa

(ISO 7322) 15 a 40%

(ISO 7322) > 65%

Não detetável
Not detectable

(ISO 7322) Sem degradação
No degradation

-

-

-

Estabilidade dimensional
Dimensional stability < 0.5%-

Especificações Técnicas
Technical Specifications
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Produto
Product

Produto 100% natural e reciclável resultante 
da ação de vários moinhos em função do 
material a triturar e da granulometria 
pretendida. É realizado um tratamento de 
esterilização para reduzir valores de tca.

Produto
Product

Paletes, Filme retrátil  & Cartão
(de acordo com as especificações do cliente)

Pallets , Shrink film & Card
(according to customers’ specifications)

Embalagem
Packing

O produto deve ser armazenado em locais 
limpos, arejados e isentos de cheiros.

The product should be stored in  a clean, dry 
place and free of odors.

Armazenamento
Storage

Sugere-se a aplicação deste produto em 
pavimentos.
(Entenda-se isto como uma sugestão de aplicação do 
nosso produto. O uso final é da inteira 
responsabilidade do cliente)

Aplicações
Applications

It is suggested the application of this product  
as pavements.
(It is understood that as an application suggestion of 
our product. The end use is the customer's 
responsibility)  

100% natural and recyclable product resulting 
from a mix of selected cork granules. Great for
thermic, acoustic and vibration insulation with 
high elasticity.


