


Qualidade, beleza, segurança
e sustentabilidade

Com a linha PROTECNO da Tecnoperfil você

cria projetos que traduzem a proteção aliada

ao design.

Versáteis, são projetadas para proteger portas 

e paredes de possíveis avarias, possuem alta 

resistência e são indicadas para uso interno 

em clínicas, hospitais, escritórios, etc. 

Resistente a ação de fungos, bactérias, 

insetos e roedores. Com perfeito isolante 

térmico elétrico e acústico seu ambiente 

torna-se mais confortável e seguro.



PVC - Policloreto de vinila, biocida e pigmentos.

Composição:

APLICAÇÕES

Revestimento de paredes em ambientes 
hospitalares, comerciais, hoteleiros, residenciais 
entre outros.

PET - Politereftalato de etileno, pigmentos,
          aditivos e primer.

CHAPAS COM LARGURA DE 
300MM | 600MM | 1200MM

Comprimento: 3 metros

CHAPAS COM LARGURA DE 200MM

Comprimento: 3 metros

Composição:



CORES

Creme Almond

Bege Fawn

Mission WhiteCinza Driftwood

Castanho Brown Ocean GrayOvo

Branco Diamante

Branco 103 Cinza 637Bege 778 Marfim 303

Azul Claro 467 Azul Médio 409 Azul Escuro 411Verde 288

A variada cartela de cores disponíveis permite inúmeras 
aplicações e possibilidades aos seus projetos

Cores disponíveis para as medidas 300 mm, 600 mm e 1200 mm - PET

Cores disponíveis para a medida 200 mm - PVC



VANTAGENSVANTAGENS

Resistente à abrasão

Alta resistência ao impacto

Alta estabilidade de cores, não amarelam

Facilidade na aplicação

Alta resistência a produtos químicos

Agilidade, praticidade e excelente

custo x benefício em comparação aos 

revestimentos cerâmicos, melaminicos,

granitos, fórmicas, madeiras, entre outros.

CUIDADOSCUIDADOS E DICAS

Seguindo as recomendações abaixo,

sua Chapa Protetora Tecnoperfil terá

sua durabilidade estendida:

Utilize pano macio levemente umedecido 

em água ou detergente neutro

Para remoção de manchas, utilize uma 

mistura de água e álcool em partes iguais

OBS.: O uso contínuo do álcool puro pode 

causar manchas na superfície da chapa.

Não use materiais de limpeza abrasivos

Não coloque objetos quentes em contato 

com a chapa.

Produto para uso interno
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