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PRODUTOS
SERVIÇOS
ECONOMIA DE TEMPO E DINHEIRO PARA SEU PRÓXIMO
PROJETO

Nordic Look apresenta a próxima geração de acabamentos
para paredes internas e tetos com base nas demandas
de produtividade e cultura ambiental.
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Alta tecnologia em ﬁbras de vidro para revestimento de
paredes, fabricados com técnicas de alta qualidade e
Inspirados pelos mais modernos designs de arquitetura
com garantia de 30 anos.

Superfícies mais resistentes nas áreas de alto tráfego.
Excelente proteção contra rachaduras nas paredes,
tetos, gessos e pinturas.
Designs de paredes criativos e à prova de fogo.
Solução perfeita para controle de clima.
Redução de tempo no seu cronograma de construção
Nenhuma habilidade de instalação necessária. Maximação
de lucros. Mais de 30% de economia com mão de obra.
Produto ecologicamente correto. Certiﬁcado por :
EPD/LEED/ISO/BREEAM/Oeko-Tex.

A TECNOLOGÍA AQUA
NÃO REQUER GRANDES ESFORÇOS:
O adesivo está ﬁxado na parte de trás da ﬁbra de
de vidro e basta água para ativá-lo. Esta tecnologia
permite uma grande economia de dinheiro já que
não necessita mão de obra especializada para sua
aplicação do produto, o que também representa
uma economia de tempo já que acelera a conclusão
do projeto pelo considerável aumento de
produtividade de homem/hora.

E BENEFÍCIOS
Nordic Look traz um produto inovador, prático, de alta
resistência e excelente custo para revestimentos de paredes
e tetos interiores. Essa ﬁbra de vidro não se deteriora em até
30 anos e pode ser pintada inúmeras vezes com a passar
dos anos. Graças à sua composição, os tecidos de vidro
concedem uma habilidade especial para reparar rachaduras
existente e prevenir a formação de novas.
As paredes também estão protegidas contra danos de impacto
ou abrassão em áreas de alto tráfego, tais como zonas
residenciais, espaços públicos, escritórios, instalações,
hospitais, escolas, museus, shopping centers, hotéis,
e hubs de transportes (áereo e terrestre). Esse material
é o melhor aliado para seu projeto de construção,
já seja ele pequeno ou grande.

·RESISTENTE AOS DESINFETANTES E PRODUTOS DE LIMPEZA EM GERAL.
RESISTENTE AO FOGO E NÃO TÓXICO PARA A COMIDA. ALÉM DE SER À
PROVA DE CHAMAS, NÃO PRODUZ SUBSTÂNCIAS TÓXICAS QUANDO
EM CONTATO COM O FOGO. TAMBÉM CONTRIBUI PARA UM AMBIENTE
SAUDÁVEL PARA ESPAÇOS DE PROCESSAMENTO E ARMAZENAMENTO
DE COMIDA.

PRODUTO 100% CERTIFICADO COMO NÃO ALÉRGICO.
ISOLAMENTO TÉRMICO: PRESERVA A TEMPERATURA INTERNA POR
POR. LIBERAR O CALOR DE FORMA PROGRESSIVA.
PERMEABILIDADE DO VAPOR DE ÁGUA: PERMITE O FLUXO DE VAPOR
DE ÁGUA SEM CAUSAR DANO DE UMIDADE OU EFEITOS ADVERSOS.
RESISTENTE AO IMPACTO: RESISTENTE À PERFURAÇÕES.
COBRE RACHADURAS: COMBINA PROPRIEDADES DE COBERTURA
DE RACHADURAS COM UMA APARÊNCIA LISA E ATRAENTE.
USO CRIATIVO DE COR: NOSSA FIBRA DE VIDRO PODE SER PINTADA
E REPINTADA COM TODOS OS TIPOS DE PINTURA.
SEM RISCOS À SAÚDE: CERTIFICADO DE PRODUTO NÃO-TÓXICO.
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1

Prepare o substrato.

2

Encha o recipiente de
Nordic Look com água.
Use o dispositivo de
rolagem e puxe o produto
através da água.

3

4

Prepare o tecido e remova
as rugas ou o excesso de águas/bolhas.

Para SIMS invisíveis: Posicione as folhas sobrepostas em
2 polegadas e, em seguida, corte as duas folhas de cima
para baixo com um cortador. Retire as tiras tiras e assegure
um bom contacto com uma esponja molhada.

Corte e permita que
o adesivo se ative
por 1 minuto – de 2 a 3
minutos quando for
aplicar no teto.

Texturas
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Exclusivas

Premium Exclusive 013

Premium Teherani 074

Confort Glassﬂeece V22

Premium Exclusive 004

Active Absorb 060

Active Logo L65

PACOTE
-comprimento do rolo de 25m a 50m - largura do rolo de 1m.

Premium Exclusive 060

Active Absorb 633 Aqua

Active Reno S38
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Informação
de contato
North America
jcampy@nordiclookusa.com
jrodriguez@nordiclookusa.com

Brasil
nordicbrasil@nordiclooklatam.com

Colombia
jduque@nordiclooklatam.com

Distribuidor Dubai
jan@themadison-group.com

Escandinavia (Dinamarca)
rgullander@nordiclooklatam.com
bjensen@nordiclooklatam.com

Certiﬁcaciones

EPD Declaração de produto ecologicamente correto.

www.nordiclookusa.com
www.nordiclooklatam.com

