
Pavimentos 
estratificados Egger  
com tecnologia Aqua+
www.egger.com/aquaplus

Especialmente adequados para casas 
de banho e cozinhas em residências.
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EGGER PRO

Estratificado Aqua+
O Estratificado Aqua+ da EGGER é a solução para instalar 
pavimentos estratificados em áreas onde é prevista maior 
humidade como, por exemplo, em casas de banho e cozinhas. 
A sua manutenção também é muito simples.

O Aqua+ disponível em 13 décors, 11 dos quais imitam uma 
grande variedade de estriado de madeira e com um formato 
clássico de régua, e mais 2 de formato mais largo, King 
Size, que simulam pedra branca e preta. Todos com 8 mm 
de espessura e classe 32 de utilização. Pode ser utilizado 
em áreas de casa de banho e cozinhas, para além de bares, 

restaurantes e espaços comerciais.

O Aqua+ tem um aspeto e textura semelhantes ao do 
pavimento estratificado, sendo possível instalar-se da mesma 
forma que um pavimento flutuante padrão. A diferença 
principal é a composição principal do respetivo painel central. 
O painel central de fibras de alta densidade (HDF) Aqua+ é 
impregnado com resinas à prova de água. Deste modo, o 
Aqua+ é 5 vezes mais resistente à dilatação provocada pela 
água que o estratificado padrão.

EPL031

Características e vantagens
 → 13 décors, com ornamentos de madeira e de pedra.
 → O ÚNICO pavimento estratificado que se pode limpar com vapor!
 → Dois tipos de formato; Clássico e King Size.
 → Mais fácil e económico de instalar do que os pavimentos de 
cerâmica.

 → Montagem flutuante e flexível com o sistema de encaixe UNI fit!
 → 5 vezes mais resistente à dilatação provocada pela água que 
o estratificado padrão, de acordo com o teste do Anexo G, 
EN13329

 → Fácil de limpar e de conservar, inclusivamente através máquina 
de limpeza a vapor

 → Para utilização em áreas comerciais, pode ser colado 
completamente no piso (apenas com colas autorizadas pela 
EGGER)

 → Garantia vitalícia em residências e garantia de 5 anos em 
espaços comerciais.

Limpar nunca foi mais fácil
Graças ao respetivo painel central à prova de água e à menor 
dilatação, é possível limpar os pavimentos Aqua+ com 
vapor.*

Os pavimentos estratificados normais são sensíveis ao calor 
e à humidade, portanto, o vapor emitido por um produto de 
limpeza pode deformar e danificar o painel central HDF.

*  O contacto com o vapor em qualquer área não deve durar mais de 30 
segundos. Nas áreas comerciais podem ser utilizadas máquinas de lavar 
móveis e aspiradores de até 100 kg com o limpador de pavimentos "Clean It".
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UNI fit!
Os pavimentos EGGER são instalados com UNIfit!, 
o que pressupõe uma instalação cerca de 40 % 
mais rápida do que com outros sistemas. Isto 
traduz-se em economia de tempo e dinheiro, 
conseguindo assim uma instalação rápida e 
simples de pavimentos estratificados (flutuante ou 
flexível). 

Vantagens principais

 → Sem necessidade de ferramentas.
 → Fácil de instalar à volta de portas, canalizações 
e radiadores.

 → Vários instaladores podem trabalhar numa 
única divisão, em simultâneo.

 → Inclui um sistema de ligação muito resistente.

Consulte o nosso guia de instalação UNIfit! –  
www.egger.com/unifit-installation 

1    Queda 2    Deslizamento

3    Inclinação

1 sistema, 3 métodos de ligação:
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EPL045

EPL028  
Pinho Inverey branco

EPL030  
Pinho Inverey cinzento

EPL031  
Pinho Inverey escuro

EPL045
Carvalho Newbury branco  

EPL075  
Carvalho Dunnigton escuro

EPL046  
Carvalho Newbury claro

EPL047  
Carvalho Newbury escuro

EPL066  
Nogueira Langley Vermelle

EPL068  
Carvalho Abergele escuro

Classic 8 mm/32

EPL097  
Carvalho Nórdico cinzento

EPL098  
Carvalho Nórdico mel
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EPL045 EPL097EPL075

Graças ao seu formato clássico, é adequado 
para qualquer divisão.

EPL098 EPL066

Classic 1291 × 193 mm
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EPL068

EPL097
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EPL098

EPL028
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EPL046

EPL030
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EPL047

EPL031
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Kingsize 8 mm/32

EPL127  
Pedra Santino escuro

EPL126  
Pedra Santino claro

EPL126
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EPL127

Os décors apresentam aqui toda a sua beleza, 
seja com efeito de madeira ou ladrilho.

Kingsize 1291 × 327 mm

EPL126EPL127
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Acabamentos suaves

mas autênticos.

As texturas adicionam caráter ao seu 
pavimento. Além disso, conseguimos 
aumentar a resistência contra o deslizamento, 
minimizando o perigo de escorregar, graças aos 
nossos acabamentos de superfície R10.

Omnipore – Poros naturais e elegantes na madeira

Natural Pore – Relevo autêntico de madeira natural

Mineral – Carácter áspero e extraordinário

Deepskin – Textura profunda e apelativa

Smoothtouch – Acabamento natural e aveludado
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Cozinhas e salas de estar

Espaços comerciais, bares, restaurantes Escritórios

Zonas de aplicação

EPL046

Casas de banho

EPL047

EPL068EPL067

Indicado para espaços muito expostos a humidade, porém não permanentemente ou com alta humidade relativa em 
determinados períodos de tempo. Excluem-se as zonas húmidas como, por exemplo, saunas, banhos de vapor, cabinas de 
duche, casas de banho públicas, espaços com humidade permanente, bem como áreas exteriores (terraços, varandas, piscinas).
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A EGGER disponibiliza uma gama de acessórios e ferramentas para utilizar durante a instalação.

Opção de instalação 1:
Barreira impermeável + faixa vedante + base Silenzio

Opção de instalação 2:
Camada Silenzio Duo

Outros acessórios:
Aqua+ Clic Sealer, onde se pretenda maior resistência à humidade.
Rodapé de 6 cm para cada ornamento.

Barreira impermeável Aqua+ Aluflex Faixa vedante Aqua+ Alutape Camada base Silenzio Easy

Camada base Silenzio Duo Aqua+ Clic Sealer Rodapé

Acessórios Aqua+
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Dados técnicos
Painel
5 vezes mais resistente a dilatação que o estratificado padrão, graças à impregnação com resinas à prova de água
Fabricado com fibras de alta densidade (HDF).

Antiestático em conformidade com a EN1815 <2 kV 

Formato
Classic: 1291 × 193 mm. Espessura de 8 mm  1 pacote 8 peças 1,99 m² 60 caixa por palete
Kingsize: 1291 × 327 mm. Espessura de 8 mm  1 pacote de 6 peças, 2,53 m² 40 pacotes por 

palete

Sistema de ancoragem
Uma instalação cerca de 40 % mais rápida, simples e sem cola, com o sistema de instalação UNIfit! (flutuante e 
flexível) 

Garantia de utilização
Garantia vitalícia em residências, de acordo com as condições da garantia EGGER.
Garantia de 5 anos em espaços comerciais, de acordo com as condições da garantia EGGER.

Classificação de acordo com a norma EN13329
Classe de utilização:  32
Resistência a abrasão:  AC4
Resistência ao impacto:  Esfera grande: ≥ 750   Esfera pequena: ≥ 8
Resistência a manchas EN438: Grupo 1 e 2:  Nível 5    Grupo 3: Nível 4
Efeito de uma cadeira de rodas, de acordo com a EN12529: sem alterações nem danos visíveis.
Efeito simulado de perna de móvel, de acordo com a norma EN424: nenhum dano visível no teste com o tipo de 
perna 0
Dilatação de espessura de acordo com a norma ISO 24336: ≤ 5% (+/-1)
Resistência à luz de acordo com a norma EN13329: Escalas de cinzento > Nível 4 (EN:20105-A02)
Determinação da pegada residual após o carregamento
constante de acordo com a norma EN ISO 24343-1: < 0,5
Resistência a descolagem de acordo com a norma EN13329: ≥ 1,0 N/mm2
Resistência térmica de acordo com a norma EN12667: 0,06 m² K/W
Adequado para pavimento radiante 
Resistência ao fogo Cfl - S1 de acordo com a EN 13501-1 
Deslizamento R10 de acordo com a DIN51130 

DoP:FL007

Todos os pavimentos estratificados Aqua+  oferecem garantia vitalícia. 
(30 anos se instalados e utilizados em zonas domésticas, 5 anos se utilizados em espaços comerciais). Aplicam-se 
as condições de garantia dos pavimentos estratificados EGGER (garantia do material em relação à resistência ao 
impacto, à abrasão e à descoloração por UV). Pode obter-se junto de um distribuidor ou transferir-se da Internet. 

EN 13329-32
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Ao seu serviço |   Estamos aqui para ajudá-lo no que necessitar, seja uma consulta 
sobre a disponibilidade do produto, solicitação de amostra, informações técnicas 
ou processamento de encomendas.

Atendimento ao cliente

EGGER Holzwerkstoffe Wismar 
GmbH & Co. KG 

Am Haffeld 1 

23970 Wismar 

Alemanha

t +49 3841 301-0 

f +49 3841 301-20222

flooring@egger.com

EGGER Assistência
t 00 800 4000 8800

Chamada grátis de acordo com as condições do seu operador


