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   Entrega imediata

 

de amostras grátis

Coral brush activ
Espessura total ISO 1765 10.00 mm

Resistência ao uso EN 1307 33 Tráfego intenso

Medidas do rolo com bordas de 2,5 cm a cada lado 200cm

Longitude aprox. rolo 27,5m

Resistência a cadeiras com rodízios EN 985 Uso continuo r=3,1

Solidez da color:

Luz EN ISO 105/B02 6

Fricção EN ISO 105/X12 4,5

Agua EN ISO 105/E01 4,5

Água salgada EN ISO 105/E02 4,5

Xampu BS 1006 4,5

Solventes orgânicos EN ISO 105/X05 4,5

Propriedades acústicas:

Redução do impacto sonoro ISO 140-8/717-2 Δ Lw = aprox. 39,4dB

Absorção do som ISO 354
Hz. 125 250 500 1000 2000 4000

α 0,02 0,07 0,13 0,33 0,46 0,58

Propriedades antiestáticas ISO 10965 hor. 8x109 Ω, vert. 2x109 Ω

Método de fabricação Tufted, 5/32” cerda cortada

Desenhos Desenho multicor/liso

Fio 100% poliamida BCF

Base primária Liso

Base Vinílico EVERFORT

Peso total ISO 8543 Aprox. 3600 gram/m2

Peso da <bra instalada ISO 8543 Aprox. 920 gram/m2

Espessura da <bra ISO 1766 Aprox 7mm

Densidade da <bra ISO 8543 0,106 gram/cm3

Número de pontos ISO 1763 Aprox. 68000/m2

Apropriado para escadas EN 1307 LC3

Classe de conforto EN 1307 LC3

Coral preenche os requisitos da norma EN 14041

Resistência ao fogo EN 13501-1 C?-s1

Resistência ao escorregamento EN 13893 DS

Resistência térmica ISO 8302 0,14m2 K/W

Voltagem corporal ISO 6356 < 2 kV

TAPETES  
DE ENTRADA

Uma barreira contra a sujeira

TAPETES PARA ÁREAS DE ENTRADA

Áreas de recepção

criando ambientes melhores

Especi#cações técnicas

Coral preenche os requisitos da normas ISO 10582 e EN 649.

criando ambientes melhores

Forbo Pisos Ltda. 

Rua Laguna, 708 - Santo Amaro 

CEP 04728 - 001 São Paulo SP - BRASIL

Tel. 00 55 11 56418228

Fax 00 55 11 56439828

info@forbo-linoleum.com.br 

www.forbo-flooring.com.br

O sistema de qualidade e gestão ambiental da Forbo são certi<cados de acordo com ISO 9001 e 
ISO 14001

Uma barreira contra 
a sujeira

A solução ideal quando se necessita 
de um tapete de entrada que possa 
absorver a umidade e eliminar a sujeira. 
Permite criar um ambiente atraente na 
área de entrada que protege os pisos 
internos a longo prazo, mantendo-os 
limpos, secos e seguros.
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A importância da 
primeira impressão

Um bom pavimento na área de entrada permite proteger os pisos internos e contribui a uma importante eco-

nomia nos custos de limpeza e manutenção, além de ajudar na proteção ao meio ambiente com a economia 

de água e produtos de limpeza.

A sujeira gerada pelo tráfego de pessoas nas entradas de um edifício prejudica a qualidade da 
imagem do ambiente. É importante a instalação de um tapete de entrada e'caz, pois é bem 
sabido que a entrada de mil pessoas em um edifício acumula até 20 kg de sujeira por dia.

1000 20kg=

Coral permite economizar até 

65% dos gastos em limpeza

86%
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4%
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Reparação

Manutenção

A manutenção representa 86% do custo 

global de um piso 

(calculado sobre uma duração de 7 anos)



Um tapete de entrada versátil para as áreas de acesso

Coral Brush Activ pode ser utilizado em todo tipo de áreas de acesso e é a solução ideal quando necessíta-se de um têxtil 

na entrada que possa absorver a umidade e, simultaneamente, eliminar a sujeira seca. Um estudo independente demons-

tra que Coral Brush Activ é muito eficaz em ambas as tarefas.

Coral Brush Activ é capaz de esconder entre as suas cerdas uma grande quantidade de sujeira, mantendo, assim, um 

aspecto limpo e elegante.

Absorção 

contínua da 

umidade

Elimina a 

sujeira

Coral evita a 

entrada de 90% 

de sujeira e 

umidade

90%

70%

6m

4m

kg

Comprimento 
do tapete 

E"ciência



A composição perfeita

Líder 

internacional
Há mais de quarenta anos que Coral vem sendo 

líder internacional em tapetes para áreas de en-

trada. Coral conserva a sua posição de liderança, 

com a gama de capachos mais utilizada, graças 

ao uso de novos materiais de alto rendimento 

e as melhorias nos métodos de produção. Isto 

deve-se ao constante investimento da Forbo em 

pesquisa e desenvolvimento.

Coral Brush Activ apresenta uma exclusiva composição a partir de três tipos de cerdas, cada uma das quais oferece di-

ferentes vantagens. As cerdas capilares com a sua grande superfície absorvem a umidade; as cerdas de limpeza ativa 

ajudam à remoção da sujeira das solas dos sapatos; e as resistentes cerdas granuladas, permitem que Coral Brush Activ 

conserve o seu bom aspecto e aguante um tráfego intenso.

Combinação de três tipos de cerdas Fibras específicas 

desenhadas para 

agarrar o máximo de 

sujeira

Combinação de duas 

cerdas. Absorção 

de umidade: cerdas 

finas para a absorção. 

Eliminação de sujeira: 

cerdas grossas e 

robustas com ação 

removedora

Base primária

Base de vinil ou de látex



Nosso compromisso, 
uma ampliação da 
garantia por 5 anos
Esta garantia adicional se aplica sempre e quando sejam 
cumpridas as recomendações de manutenção e se instale 
um capacho que retenha a sujeira nas zonas de acesso. 

A instalação de um capacho oferece uma eficácia comprovada:
• sobre a vida útil do revestimento,
• sobre a manutenção do revestimento, mais fácil pela retenção
de sujeira; a condição de que cumpra contudo umas medidas
mínimas para ser eficaz.

Por este motivo Forbo oferece uma ampliação da garantia 
de 5 anos com relação à garantia inicial em todos seus 
revestimentos.

Esta ampliação da 
garantia é válida:
• quando se instale um Sistema Coral® na zona de acesso
do edifício segundo as normas definidas em nossa
documentação, um mínimo de 6 metros lineares do Coral®,
na direção do trânsito,
• quando se instale um capacho Nuway® (com ou sem
carpete Coral®)
E nas diferentes gamas de produtos de cada uma destas 
barreiras de entrada.

Considerando que não seja possível respeitar as 
condições* em função da distribuição das áreas, a Forbo 
poderá analisar as condições de aplicação desta ampliação 
de acordo com os seguintes elementos: 

• plano de distribuição das áreas,
• localização e dimensões das zonas propostas,
• áreas destinadas para o acesso,
• estimativa do tráfego diário,
• quais os revestimentos instalados em cada zona e 
previstos para a extensão da garantia.

EXTENSÃO DE GARANTIA: 5 ANOS

*Em caso de uma impossibilidade real registrada pela Forbo,
as condições de ampliação poderiam ser estabelecidas da
seguinte maneira: comprimento compreendido entre 2 ml e
5,9 ml, ampliação da garantia reduzida para 3 anos.
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