
ESTRADO DE PLÁSTICO
41 X 82cm

DIFERENCIAIS

•  Podem ser fabricadas em PEAD ou em PP;
•  Facimente higienizáveis e antiderrapantes;
• Sistema de encaixe macho-fêmea, permite cobrir toda a área desejada;
• Resistentes à ação de ácidos, gorduras, solventes e odores.
• Alta vazão no escoamento de líquidos;
• Resistentes à temperaturas negativas (consultar material virgem).

•  Áreas úmidas, como banheiros de clubes e academias, 
   vestiários e saunas;
•  Escolas, universidades, clubes e academias;
•  Câmaras frias e caminhões baú;
•  Pet shops e berçários de animais;
•  Restaurantes, hospitais, indústrias química e alimentícia.

UTILIZAÇÕES

MODELO

ESTR - 41X82X13CM
Estrado Plástico 410 x 820 x 130mm

Com Prolongador 3KG

10 Ton/m²

DESCRIÇÃO

130MM

ALTURA: PESO:

Polietileno De Alta Densidade (PEAD)
ou Polipropileno (PP) CORES:MATERIAL:

410MM 820MM

LARGURA: COMPRIMENTO:

+ VIRGEM
CAPACIDADE:

Os Estrados de Plástico 41cm x 82cm são fabricados em Polietileno de Alta 
Densidade (PEAD) ou Polipropileno (PP), atendendo a todas as normas 
vigentes da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Com 
capacidade para 10 ton/m², são extremamente resistentes e duráveis.

Modulares e de montagem simples pelo sistema de encaixe macho-fêmea, 
os Estrados de Plástico 41x82cm podem ser encaixados lado a lado para 
cobrirem a área desejada. Seu material de alta resistência, além de seu 
design, permite que a água escorra entre as suas calhas, mantendo sua 
qualidade, inclusive diante da ação de ácidos, gorduras, solventes e odores.

São utilizados como revestimento (pavimentos) para forrar ambientes e 
evitar o contato direto com o solo.

Fabricados nas cores preto, branco, cinza e virgem, podem ser usados em 
áreas permanentemente úmidas – como vestiários, saunas e banheiros de 
clubes e academias – além de outros ambientes, como escolas e 
universidades, câmaras frias e caminhões baú, pet shops e berçário de 
animais, restaurantes, hospitais e indústrias alimentícia e química, etc.
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