
 

 
 

 
 
 
 
 
Pavimento de vinil da marca GERFLOR
espessura. Mosaicos de 500x
 
Camada de uso de 0,70 mm calandrada, transparente, sem cargas minerais, 
sobre uma película decorativa
(Grupo T de abrasão), segu
 
Possui uma camada pesada, autoportante, calandrada e um reverso
formado por uma mistura de vinil e cortiça
acordo com EN ISO 717
 
Com tratamento foto-reticulado 
manutenção, evita a decapagem e a metalização durante toda a vida útil do 
produto e tem uma elevada resistência
químicos.  
 
Instalação autoportante com 
requerimento de resistência ao
SUA), tem um índice de escorregamento da Classe 1.
Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) < 100 
com ISO 16000-6. 
 

a marca GERFLOR, SAGA2, heterogéneo, de 4,60 mm de 
de 500x500 mm.  

de 0,70 mm calandrada, transparente, sem cargas minerais, 
película decorativa. Perda de espessura com um valor 

segundo EN 660.2.  

Possui uma camada pesada, autoportante, calandrada e um reverso
mistura de vinil e cortiça. Isolamento acústico de 15 dB, de 

acordo com EN ISO 717-2. Antiestático.  

reticulado e anti-sujidade PROTECSOL que facilita a 
evita a decapagem e a metalização durante toda a vida útil do 

to e tem uma elevada resistência aos álcoois e a outros produ

Instalação autoportante com cola. Segundo EN 13501-1
requerimento de resistência ao fogo (Bfls1). De acordo com CTE
SUA), tem um índice de escorregamento da Classe 1. Emissão de Compostos 
Orgânicos Voláteis Totais (TVOC) < 100 µg/m3 ao fim de 28 dias, de acordo 

SAGA2 

de 4,60 mm de 

de 0,70 mm calandrada, transparente, sem cargas minerais, 
valor ≤ 2,0 mm3 

Possui uma camada pesada, autoportante, calandrada e um reverso acústico 
Isolamento acústico de 15 dB, de 

sujidade PROTECSOL que facilita a 
evita a decapagem e a metalização durante toda a vida útil do 

utros produtos 

1, cumpre o 
De acordo com CTE-2010 (DB-

Emissão de Compostos 
ao fim de 28 dias, de acordo 


