
As Juntas de Dilatação são juntas de expansão para revestimentos cerâmicos 

instalados com argamassa.

Elas permitem que o sistema (argamassa/cerâmica) possa se movimentar 

dilatomet́ricamente sem sofrer destacamento ou rachaduras da cerâmica e 

do substrato. Seus furos nas abas laterais garantem uma excelente fixação 

sob condições de compressão e tensão.

Produto resistente e prático, disponível em diferentes cores e alturas, para as 

mais diversas necessidades técnicas. Conforme NBRs 13753, 13754 e 13755, 

em áreas internas, é recomendada a cada 32 m². 

São aplicadas com argamassa, sob o piso. A argamassa garante sua posição 

firme e correta, através das ranhuras em “T” das peças.

JUNTA DE DILATAÇÃO

Branco 184

Cinza 651

Marfim 374

Cristal 065

a TEC 191 - a = 8 mm  

TEC 192 - a = 10 mm

TEC 456 - a = 12 mm

CORES

Comprimento:  2,70 m

COR DO FLEXÍVEL

TEC 191 | 192 | 456



ANTIDERRAPANTE - TESTEIRA DE DEGRAU

TEC 900

O Antiderrapante – Testeira de Degrau é o produto adequado para oferecer 

maior segurança aos locais com pisos escorregadios, ajudando a evitar 

possíveis escorregões e quedas. É ideal para instalação em degraus de 

ambientes públicos ou residenciais. 

O produto é fabricado em PVC flexível, o que lhe confere durabilidade, e 

assegura o acabamento impecável. Facilmente instalado em pisos 

cerâmicos, madeira, laminados, entre outros

Pode ser aplicado com fita dupla face, adesivo de contato ou adesivo PU 40. 

Produto para uso interno.

a

Comprimentos: 1,20 m e 3 m

• Obs.:  As peças no comprimento 1,20 m estão disponíveis

             somente nas cores Cinza 623 e Preto 905, com fita dupla-face

EMBALAGEM

EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA

Cinza 623

Preto 905

Bege 711

Amarelo 301

CORES

Peça de 1,20m



O Antiderrapante para Rampas e Degraus é indicado para rampas e degraus 

com pisos lisos, em locais com alto fluxo de pessoas, conferindo-lhes 

segurança. O produto é fabricado em PVC flexível, o que lhe confere 

durabilidade e assegura o acabamento impecável.

A parte superior ondulada do Antiderrapante aumenta a aderência de 

contato, evitando possíveis deslizes e quedas. O produto apresenta ainda 

pequenas ranhuras na parte inferior, para melhor aderência na fixação com 

o adesivo. 

Pode ser facilmente instalado em revestimentos cerâmicos, granitos, pisos 

vinílicos e madeiras. Sua aplicação é feita com fita adesiva dupla face, adesivo 

de contato ou adesivo PU 40. Produto para uso interno.

ANTIDERRAPANTE PARA RAMPAS E DEGRAUS

TEC 910

Cinza 623

Preto 905

Bege 711

Amarelo 301
Comprimentos: Rolo de 25m
                            ou embalagem expositora
                            com 5m com fita adesiva

CORES

EMBALAGEM

EXPOSITORA PARA

PONTO DE VENDA



CANTO EXTERNO

TEC 182 | 183 | 301

Os Cantos Externos em PVC asseguram o acabamento de paredes com 

excelente efeito estético, além de evitarem o incômodo de acidentes com 

cantos vivos. Esses perfis de acabamento fortalecem a borda do 

revestimento cerâmico, evitando lascas e quebras. 

Os produtos evitam ainda o acúmulo de fungos e bacteŕias, tornando os 

ambientes mais higiênicos.

Esses produtos são exigidos pelas normas europeias de segurança e 

higiene para ambientes pub́licos e privados. Estão disponíveis em cores que 

harmonizam com os revestimentos cerâmicos.

Cinza 651

TEC 182 | 183 TEC 301

CORES

Branco 184

Bege 758

Marfim 374

Comprimento: 2,70m TEC 182 - a = 8mm | b = 28mm

TEC 183 - a = 10mm | b = 30mm

CORES

Branco 184

Bege 758

Marfim 374



TERMINAL DE ACABAMENTO MEIA-PAREDE

TEC 193 | 194

Os Terminais de Acabamento Meia-parede são perfis de acabamento para 

revestimentos cerâmicos em meia-parede ou em alturas intermediárias. 

Oferecem excelente acabamento e evitam impactos na borda superior da 

barra de azulejos, além de proporcionarem melhor efeito estético. Também 

podem ser utilizados como acabamento de rodapé da própria cerâmica. 

Normalmente são aplicados em locais onde o revestimento cerâmico seja 

meia-parede, como em áreas de serviço, banheiros, lanchonetes, refeitórios, 

dispensas, entre outros.

Esses produtos são exigidos pelas normas europeias de segurança e higiene 

para ambientes pub́licos e privados. Estão disponíveis em cores que 

harmonizam com os revestimentos cerâmicos.

CORES

Branco 184 Bege 758 Marfim 374

Comprimento: 2,70m 

TEC 193 - a = 8mm

TEC 194 - a = 10mm



RODAPÉS - CANTO INTERNO DE SOBREPOR

TEC 188 | 260 | 309

Os Rodapés oferecem uma solução para criar juntas higiênicas entre pisos 

e paredes, em locais onde a higienização seja de fundamental importância. 

Excelente para aplicação em ambientes hospitalares, laboratórios, padarias, 

açougues, industrias alimentícias, entre outros. 

São obrigatórios para o cumprimento de regulamentos sanitários e 

exigidos também por normas e regulamentos europeus para os ambientes 

públicos.

São instalados e aplicados sobre a parede ou piso. Os modelos TEC 188 e 

TEC 309 podem ser fixados com adesivo de contato ou cola PU 40. 

O modelo TEC 260 pode, opcionalmente, ser instalado com rebites ou 

parafusos.

TEC 188 TEC 260 TEC 309
CORES

Branco 184

Cinza 651

Marfim 374

Comprimento: 2,70m 

CORES

Branco 184

Cinza 651

Comprimento: 2,70m 

Comprimento: 2,70m 

CORES

Branco 184

Cinza 651

Marfim 374


