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Nature at your feet

Ficha Técnica
Flutuante Hydrocork
Camada de Desgaste 0,55mm
1225 x 195 x 6mm
1225 x 145 x 6mm
605 x 145 x 6mm
615 x 295 x 6mm
Nível de uso Doméstico

ISO 10874

Classe

23

Nível de uso Comercial

ISO 10874

Classe

33

GARANTIA

ANOS

Propriedades gerais - ISO 10582 + EN 14085 + EN 14041 opriedade Método de Teste Normalizado- ISO 105 Unidade N 14085 + Especificação 41
Dimensões:
Largura:
Comprimento:

ISO 24342

mm

± 0,10% até
max. 0,5mm
max. 2.0mm

Espessura total

ISO 24346

mm

nominal +- 0,25

Esquadria

ISO 24342

mm

≤ 0,50

Retilinearidade medida na camada de superfície
Massa por unidade de área

ISO 24342
ISO 23997

mm
g/m2

≤ 0,30
Valor nominal +13%/-10%

Estabilidade dimensional (humidade)

EN 14085 Annex C/ EN 669

mm

≤5

Estabilidade dimensional (calor)

ISO 23999

%

≤ 0,25

Folgas entre painéis

EN 14085 (Annex B)

mm

≤ 0,20

Desnível entre painéis

EN 14085 (Annex B)

mm

≤ 0,20

Planura do painel (Comprimento - Côncavo / Convexo)

EN 14085 (Annex A)

%

≤ 0,50 / ≤ 1,0

Planura do painel (Largura - Côncavo / Convexo)

EN 14085 (Annex A)

%

≤ 0,10 / ≤ 0,15

Mossa residual
Estabilidade da cor

ISO 24343-1
ISO 105-BO2

mm
Blue wool scale

≤ 0,1
≥6

Espessura da camada de desgaste (conteúdo de ligação da camada
de desgaste Tipo 1)

ISO 24340

mm

0,55

Aumento da espessura por inchação

ISO 24336

%

≤ 15

Cadeira com rodízios

EN 425

Efeito visual após 25 000
ciclos

Não devem ocorrer quaisquer modificações na superfície, além de
alterações ligeiras no aspeto, nem descamação

Movimento simulado do pé de móvel

EN 424

Efeito visual

Não devem existir quaisquer danos visíveis após teste com pé tipo 0

Resistência ao fogo

ISO 11925-2/ISO
9239-1(classificação em
conformidade com EN 13501-1)

Classe

Bfl-s1

Resistência a escorregamento

EN13893

Classe

DS

Emissão de formaldeídos

DIN EN 717-1

Classe

E1

Teor de pentaclorofenol (PCP)

EN 14041 Annex B

%

Indetetável

Resistência a manchas

ISO 26987 (a)

Grau

Grau 0 (b)

Resistência térmica

EN 12667

(m2K)/W

0,05

Redução do ruído de impacto

ISO 140-8

dB (∆Lw)

16 dB

Ruído de passos

IHD –W431

dB (A)

Melhoria da redução 11,1dB
Diferença de ruído 51,1%

Propriedades de Classificação - ISO 10582 + EN 14085

Propriedades de Segurança - EN14041

Propriedades adicionais

(a) - Foram testados os seguintes produtos: Desinfetante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, iodo, petróleo, álcool
(b) - Grau 0 - Sem alterações / Grau 1 - Muito poucas alterações / Grau 2 - Poucas alterações / Grau 3 - Alterações / Grau 4 - Alterações bastante evidentes;

FABRICADO EM PORTUGAL

exceto iodo = Grau 2
* Confira os termos e condições da Garantia Vitalícia Limitada Wicanders no website.

Castle Raffia Oak

DA NATUREZA,

PARA O SEU ESPAÇO
ESPECIAL

A gama Hydrocork possui 6 visuais de pedra realistas com uma camada de desgaste de
0,55 mm que proporciona elevada resistência e durabilidade. Disponíveis em réguas de
615 x 295 mm, com apenas 6 mm de espessura, são a escolha ideal para projetos de renovação.

O Hydrocork é uma solução flutuante de baixa espessura com um núcleo
de compósito de cortiça. Pode ser instalado em qualquer espaço interior,
sem restrições. Ideal para renovações, o Hydrocork também é 100% à prova
de água, incrivelmente estável, resistente, ótimo isolante acústico e térmico tudo devido às incomparáveis propriedades da cortiça.

I

SO

Beige Marble | B5XV001

Jurassic Limestone | B5XS001

ENCARAMOS O PROFISSIONALISMO
DE FORMA MUITO SÉRIA

Graphite Marble | B5XX001

A Wicanders orgulha-se do seu serviço de apoio ao cliente de elevada qualidade.
Cada cliente Profissional é servido por uma equipa técnica e de vendas
dedicada que trabalha no terreno e é orientada para o cliente.
Oferecemos diversos Programas de Formação, os quais podem ser realizados
em Portugal, localmente, ou através e-learning.

Chalk Grey Stone | B5V6001

Dark Beton | B5V5001
4 lados micro biselados

CO
N F O R TO AO
CAMINHAR
A flexibilidade inerente ao
Hydrocork proporciona um
conforto único ao caminhar.
Mesmo ao andar descalço,
sente-se uma sensação de
aconchego, relaxamento e
satisfação.

CO

As propriedades naturais da cortiça
fazem com que o Hydrocork seja
muito eficiente energeticamente
proporcionando uma temperatura
de pavimento ideal durante todo o
ano, contribuindo para um conforto
em pleno.

SI

RE

Light Grey Marble | B5XW001

O Hydrocork pode ser utilizado
como barreira acústica entre o
pavimento e as divisões inferiores,
reduzindo o ruído de passos em
até 53%.

I
E N TO T É R M
NATURAL
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ÊNCI
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SILÊNCIO

LAM

P
A AO I M

AC

O Hydrocork absorve os impactos,
mantendo a sua resistência ao
mesmo tempo. É um pavimento
muito robusto, com um ciclo de
vida útil prolongado.

RÉGUAS

M A I S L A RG A S

195mm

100% À PROVA DE ÁGUA

1225mm

Wheat Oak | B5WR001

Light Dawn Oak | B5WS001

Sylvan Brown Oak | B5WQ001

Rustic Fawn Oak | B5WU001

Arcadian Artic Pine | B5WT001

Claw Silver Oak

DURÁVEL & RESISTENTE
Graças à resiliência da cortiça, o Hydrocork tem a capacidade
de recuperar de impactos fortes e voltar à sua forma e volume
iniciais sem sofrer danos. É um pavimento muito robusto, com
um ciclo de vida útil prolongado.

6mm

MATERIAL DECORATIVO

Com uma camada de desgaste protetora

COMPÓSITO DE AGLOMERADO
DE CORTIÇA
UNDERLAY

TEXTURA
AUTÊNTICA EM
RELEVO
Arcadian Rye Pine | B5P5001

Nature Oak | B5T5001

TEXTURA
AUTÊNTICA EM
RELEVO

Cinder Oak | B5R7001

Sylvan Gold Oak | B5L8001

Rustic Grey Oak | B5WV001

Elegant Oak | B5R4001

TEXTURA
AUTÊNTICA EM
RELEVO

estrutural

Castle Toast Oak | B5P1001

GARANTIA

Efeito
telegráfico
reduzido

Realismo
Impressionante

Adequado a
piso aquecido

Estabilidade
Dimensional

TEXTURA
AUTÊNTICA EM
RELEVO

Century Fawn Pine | B5P7001

TEXTURA
AUTÊNTICA EM
RELEVO

ANOS
Sawn Twine Oak | B5P2001

Century Morocco Pine | B5P6001
4 lados micro biselados
Arcadian Arctic Pine

INSTALAÇÃO SIMPLES E RÁPIDA
INSTALAÇÃO FORTE E ESTÁVEL COM SISTEMA DE COMPRESSÃO
PressFit é um sistema de compressão revolucionário que tira o máximo partido das incríveis
propriedades da cortiça – flexibilidade, elasticidade e compressibilidade
- funcionando como uma rolha de cortiça.

145mm

145mm

A gama Hydrocork encontra-se disponível em 27 visuais madeira de aspeto e toque naturais. Vinte em réguas
de 1225 x 145 mm e ladrilhos de 605 x 145 mm, adequados para uma instalação com efeito de espinha, e sete
em 1225 x 195 mm. Com uma camada de desgaste de 0,55 mm que proporciona uma beleza duradoura, e com
apenas 6 mm de espessura, Hydrocork é a opção perfeita para projetos de renovação, já que pode ser instalado
sobre um pavimento pré-existente.
Espinha

1225mm

605mm

Coloque dois painéis lado a lado.

TEXTURA
AUTÊNTICA EM
RELEVO

Eu sempre considerei a cortiça

Linen Cherry | B5R0001

Sawn Bisque Oak | B5P3001

um material excelente e já a usei
em diversos projetos da minha
autoria. Sempre que utilizei cortiça,

Sand Oak | B5R1001

12

Quando a placa é inserida na junta,
o núcleo em cortiça comprime-se
automaticamente.

Chalk Oak | B5Q1001

os resultados foram bons, e também

Aplique pressão ao longo
do encaixe com a ajuda de
um martelo de borracha branco.

O núcleo em cortiça expande-se
e recupera a forma inicial, gerando
um encaixe forte e estável.

foi uma opção interessante numa
perspetiva de economia de custos.
Este pavimento (aponta para o

Light Beech | B5T0001

pavimento da oficina em que

O Hydrocork tem apenas 6 mm de espessura, o que faz com que seja fácil de cortar.
Evita a necessidade de remover os rodapés existentes ou de cortar portas, podendo ser
facilmente instalado sobre outros materiais.

TEXTURA
AUTÊNTICA EM
RELEVO

decorreu a entrevista) já cá está
há 25 anos, tendo sobrevivido a

CUSTOS DE INSTALAÇÃO REDUZIDOS

Wheat Pine | B5R3001

Claw Silver Oak | B5V3001

Arcadian Soya Pine | B5P4001

várias inundações e permanece
em bom estado. No meu atelier

TEXTURA
AUTÊNTICA EM
RELEVO

de arquitetura, também tenho um
pavimento de cortiça, por isso foi a

Alaska Oak | B5Q0001

Castle Raffia Oak | B5P0001

minha experiência que me levou a
escolher o mesmo material para este
grande projeto de Gaudí.
Jordi Bonet i Armengol

Limed Grey Oak | B5T7001

European Oak | B5Q2001
4 lados micro biselados

Memmo Alfama em Portugal – Alaska Oak

HOTÉIS
PORQUÊ HYDROCORK?
- Ideal para renovações: pode ser instalado no topo de superfícies pré-existentes

Ericeira Surf & Skate – Wheat Pine

ESPAÇOS
COMERCIAIS

Brisa em Portugal – Claw Silver Oak

ESCRITÓRIOS

PORQUÊ HYDROCORK?

PORQUÊ HYDROCORK?

- Sem pó no ar ou ruído desnecessário: corta-se com um x-ato

- Elevada resistência face a um elevado tráfego e impacto diário: ciclo de vida útil prolongado

- Reduz o ruído de passos até 53% e atua como barreira acústica entre o pavimento e as divisões inferiores

- Reduz o ruído de passos em até 53% e atua como barreira acústica entre o pavimento e as divisões inferiores

- 100% à prova de água: sem restrições em relação ao tipo de área de utilização

- Custos reduzidos de aclimatização: o Hydrocork é um material muito eficiente do ponto de vista energético

- 100% à prova de água: pode ser instalado em todos os espaços, incluindo casas de banho e cozinhas

- Bonita gama de visuais disponíveis

- Limpeza, manutenção e reparação fáceis

- Ampla gama de visuais pedra e madeira realistas

- Ideal para renovações: pode ser instalado no topo de superfícies pré-existentes

- 15 anos de garantia

- Limpeza, manutenção e reparação fáceis

- Instalação limpa e silenciosa: sem necessidade de serra elétrica nem de trocar ou cortar portas ou rodapés

- 100% à prova de água: pode ser instalado em qualquer espaço, incluindo casas de banho

- Grande resistência graças às propriedades de elasticidade e compressibilidade da cortiça

- Custos de instalação reduzidos

- Ampla gama de visuais disponíveis

- 15 anos de garantia

- Limpeza, manutenção e reparação fáceis

- Ideal para renovações: pode ser instalado no topo de superfícies pré-existentes

- Temperatura ideal durante todo o ano: é um material muito eficiente do ponto de vista energético

- Reduz o ruído de passos em até 53%

- Sistema de instalação sem cola

- Confortável para quem fica de pé durante várias horas

- Fácil de instalar: corta-se com um x-ato, sistema de encaixe rápido, sem necessidade de trocar
ou cortar portas ou rodapés

- Alternativa mais ecológica ao LVT tradicional com núcleo de cortiça

- 15 anos de garantia

- Propriedades de absorção de impactos: elevada resistência face ao tráfego diário

- Custos de instalação reduzidos: o sistema Pressfit é fácil de cortar e evita que seja necessário cortar
portas ou remover rodapés

