iQ Toro SC® (cores 3093100 e 3093107)

iQ Toro SC® é um piso vinílico em mantas homogêneo e
condutivo, com iQ PUR, que proporciona características de
excelente resistência à abrasão e maior facilidade de limpeza.
Sua avançada propriedade condutiva é resultado da adição
de partículas de carbono em toda a espessura do produto e
também devido à sua base ser de carbono puro. O resultado
dessa construção é que o iQ Toro SC® pode ser instalado com
adesivo acrílico Globalfix® e somente a fita de cobre necessita
ser fixada com adesivo condutivo Traffix®, gerando maior
economia na instalação.
PISOS com tecnologia
- Sem polimento. Sem cera. Somente dry-buffing durante a
vida útil do piso;
- Redução do uso de água e produtos químicos na conservação
do produto;
- Economia de até 30% - o melhor custo de ciclo de vida do
mercado;
- Design diferenciado para um ambiente perfeito.
aplicação
iQ Toro SC® é indicado para áreas onde é necessário
o controle da condutividade elétrica, como indústria
eletrônica e petroquímica, indústria farmacêutica e
alimentícia, indústria de telecomunicações e instalações
hospitalares (sala de cirurgia, anestesia e recuperação).

garantia
Ao escolher o iQ Toro SC®, você tem a
garantia Tarkett de 10 anos*.

*Se o produto for instalado e conservado de
acordo com as indicações da Tarkett.
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A: referente à cor de acessórios.
CS: referente à cor de cordão de solda.
Por se tratar de impressão gráfica, as cores podem sofrer variações.
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