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Recomendado para os segmentos:

Saúde EducaçãoCorporativoComERCial Hotelaria

Facilidade 
e economia 
para seu 
projeto.

laNÇamENToS 
2013

infinity



infinity®

infinity® é o novo piso vinílico para ambientes comerciais com tráfego moderado, que foi 
criado para quem procura praticidade com um custo acessível. 

Fabricado no Brasil, o Infinity® é um piso em mantas, indicado para academias, clínicas, 
escritórios, escolas e outros ambientes que precisem de um piso com alta durabilidade, com 
facilidade na instalação, principalmente, que seja adequado a todos os orçamentos. Infinity® 
possui PUR ToP em sua camada superficial, que facilita a limpeza e não requer o uso de cera.

Disponível em mantas de 2 x 20m.
Espessura 1,8mm.
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Classificação
de uso EN 685 32 e 41

Espessura 
total EN 428 1,8mm

Capa de uso 
de PVC EN 429 0,4mm

Dimensões
(manta) EN 426 2x20m

Embalagem 
(manta) 40m²

Peso total 
g/m² EN 436 2,350 kg/m²

Resistência à 
abrasão EN 660-2 Classe T

identação
 residual EN 433 ≤ 0,20mm

Estabilidade 
dimensional EN 434

≤ 0,4%
≤ 8mm

Resistência
ao fogo NBR 8660 Classe III A

Emissão de 
fumaça ASTM E662 ≤ 450

absorção 
do som ao 
impacto

ISO EN 717-2
BS EN 5821 3dB

Estabilidade 
da cor

NBR 7375
EN 20105

B02 (Met.:3)
≤4

Resistência
química EN 423

Glutaraldeído  
(2%)=0 (não afetado)

Hipoclorito de sódio (2%)=0 
(não afetado)

Quaternário de amônia
(2%)=0 (não afetado)

Proteção 
superficial Sim
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*Se o produto for instalado e conservado de acordo com as indicações da Tarkett.

GaRaNTia
Ao escolher o Infinity®, você
tem a garantia Tarkett de 7 anos*.

aDESiVo
Para garantia do Infinity®, utilize 
sempre adesivo acrílico Globalfix® na 
instalação.

Para mais informações, entre em contato através do 
08000 119 122, de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, 
ou pelo e-mail: relacionamento@tarkett.com.


