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Amorim Revestimentos
Rua do Ribeirinho 202
P. O. Box  13
4536-907 S. Paio de Oleiros
PORTUGAL

p_ (+351) 227 475 600
e_ wicanders.ar@amorim.com
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A Wicanders possui um legado que remonta a 1868, sendo a principal marca a nível 

mundial que comercializa pavimentos com tecnologia de cortiça. Com presença em 

mais de 70 países, a sua promessa consiste em fornecer Floors for Living, preparados 

para a vivência prática dos espaços residenciais e comerciais, para os nossos 

diferentes ritmos, para a nossa família e animais domésticos, para todos aqueles 

momentos maravilhosos e simples e por vezes inesperados. Pavimentos concebidos 

para a nossa vida.

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos sustentáveis 

de chão e de parede com propriedades exclusivas, graças à tecnologia inovadora 

Corktech. Ao combinar tecnologia de ponta com as propriedades naturais exclusivas 

da cortiça, é alcançado um pavimento de qualidade superior. Disponível com visuais 

de cortiça, madeira e pedra, os seus produtos proporcionam um ambiente silencioso 

e isolado termicamente, resistente a impactos, bem como o conforto ao caminhar e 

ao estar de pé várias horas seguidas.

Wicanders significa bem-estar, uma escolha para toda a vida!

wood



A tecnologia só faz sentido quando melhora a nossa vida. Este conceito encontra-

-se refletido nos produtos desenvolvidos com tecnologia Corktech.

A combinação das propriedades naturais e exclusivas da cortiça com a tecnologia 

mais avançada numa estrutura multicamada única permite desenvolver 

pavimentos de qualidade superior que oferecem a combinação perfeita entre 

design e bem-estar.

A singularidade da Wicanders é fruto do seu trabalho diário de pesquisa sobre a 

forma como o consumidor final pensa e vive os seus espaços. A Wicanders traz 

para o mercado produtos que proporcionam um ambiente silencioso e isolado 

termicamente, que perduram no tempo e são simultaneamente sustentáveis.

DA NATUREZA,
PARA O SEU ESPAÇO ESPECIAL.

Silêncio Isolamento 
Térmico Natural

Resistência 
ao Impacto

Conforto ao 
Caminhar
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Flutuante

wood
Go

Brume Oak

1220 x 185 x 10,5mm

Dimensões
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Classic Nature Oak
B0S3001

1220 x 185 x 10,5mm

Savanna Limed Oak
B0N6001

1220 x 185 x 10,5mm

Amber Cherry
B0Q7003

1220 x 185 x 10,5mm

Light Sucupira
B0O9001

1220 x 185 x 10,5mm

A nossa tradição é
mantê-lo confortável.
O pavimento é uma das decisões estruturais mais importantes na decoração 
de um espaço a partir do zero ou na sua remodelação. O tom e o estilo que 
escolhe para o pavimento do seu espaço dão o mote para o ambiente que 
será criado e são sempre uma extensão de si e do seu próprio estilo.

Tradição

European Oak
B0Q2004

1220 x 185 x 10,5mm

6
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Quartz Larch
B0W3001

1220 x 185 x 10,5mm

Storm Oak
B0N3001

1220 x 185 x 10,5mm

Platinum Oak
B0M6001

1220 x 185 x 10,5mm

Midnight Oak
B0M5001
1220 x 185 x 10,5mm

Brume Oak
B0N8001

1220 x 185 x 10,5mm

A inovação encontra
sempre formas 
originais de se 
expressar.

Os pavimentos com cores 
tipicamente Nórdicas 
têm o poder de impactar 
os ambientes de forma 
contemporânea. Pode 
alterar a decoração 
ao longo do tempo e 
a suavidade e o efeito 
luminoso deste pavimento, 
irão permanecer intactos.

Nórdico

White Oak
B0M8001

1220 x 185 x 10,5mm

Frozen Oak
B0N9001

1220 x 185 x 10,5mm

7



Alaska Oak
B0Q0003

1220 x 185 x 10,5mm

Chalk Oak
B0Q1003

1220 x 185 x 10,5mm

Cottage
Para uma afirmação visual na 
sua sala de estar, opte por um 
pavimento de estilo Cottage e 
por uma statement piece que 
complemente o espaço e se 
torne no foco da sala.

Provence Oak
B0Q3003

1220 x 185 x 10,5mm

Natural Larch
B0W5001

1220 x 185 x 10,5mm

Old Larch
B0W6001

1220 x 185 x 10,5mm

Oiled Taupe Oak
B0WA001

1220 x 185 x 10,5mm

8
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Rustic Taupe Oak
B0WC001

1220 x 185 x 10,5mm

Limed White Rustic Oak
B0WB001

1220 x 185 x 10,5mm

Reclaimed

Estes 2 visuais maravilhosos são fruto da 
originalidade contemporânea.

Desfrute deles ao máximo, misturando 
elementos decorativos de estilo 
industrial, desgastados pelo tempo. 
A sua sala de estar apresentará uma 
dinâmica estimulante assim como um 
sentido de integração que unifica o 
estilo Reclaimed.

9



Solução 
Técnica

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 1,5 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE 
ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

Acabamento & Garantia
Adequado para áreas residenciais de tráfego 
intenso e áreas comerciais de tráfego moderado.

Adequado para áreas residenciais de tráfego 
intenso e áreas comerciais de tráfego médio.

23 23

0.2mm
WEAR LAYER

0.3mm
WEAR LAYER

31
GARANTIA

ANOS

GARANTIA

ANOS

GARANTIA

ANOS

GARANTIA

ANOS

1 0
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Flutuante

wood
Resist

Linen Cherry
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1220 x 185 x 10,5mm

Dimensões

1 1



Elegant Oak
B0R4001

1220 x 185 x 10,5mm

Nature Oak
B0T5001

1220 x 185 x 10,5mm

Sand Oak
B0R1001 

1220 x 185 x 10,5mm

Tradição

Castle Raffia Oak
B0P0001

1220 x 185 x 10,5mm

Castle Toast Oak
B0P1001

1220 x 185 x 10,5mm

Castanho claro e de tom médio 
são, e sempre serão, cores 
intemporais de madeira que 
podem ser incorporadas numa 
grande variedade de espaços 
e como um complemento de 
valor para diversos estilos de 
decoração.

Escolha o seu tom preferido e 
crie um conceito de decoração 
consistente sem qualquer 
medo!

Auth
entic Embossed Texture

Auth
entic Embossed Texture
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Castle Raffia Oak

Linen Cherry
B0R0001

1220 x 185 x 10,5mm

Wheat Pine
B0R3001

1220 x 185 x 10,5mm

Light Beech
B0T0002

1220 x 185 x 10,5mm

1 3



Claw Silver Oak
B0V3001

1220 x 185 x 10,5mm
Claw Silver Oak

Limed Grey Oak 
B0T7001

1220 x 185 x 10,5mm

1 4

wood Resist



Criando soluções.
Reinventando o 
conforto.
Os produtos da Wicanders são resistentes ao impacto e isolam os 
espaços térmica e acusticamente, pelo que garantem uma sensação 
de bem-estar além do impacto visual único que aportam.

O seu quarto será o refúgio perfeito da atarefada vida quotidiana - 
preenchido com um pavimento que transmite serenidade.

Nórdico

Cinder Oak
B0R7001

1220 x 185 x 10,5mm

1 5



Century Morocco Pine

Century Morocco Pine
B0P6001

1220 x 185 x 10,5mm

CottageArcadian Soya Pine
B0P4001

1220 x 185 x 10,5mm

Century Fawn Pine
B0P7001

1220 x 185 x 10,5mm

Arcadian Rye Pine
B0P5001

1220 x 185 x 10,5mm

Numa cozinha de estilo 
Cottage, pode focar-se 
mais na força de elementos 
decorativos individuais e 
menos num fluxo coeso.

Opte pelos contrastes 
de estilos pendurando 
um candeeiro de estilo 
industrial em cima de uma 
mesa de pequeno-almoço 
em madeira, para conferir 
carisma.

Auth
entic Embossed Texture

Auth
entic Embossed Texture

Auth
entic Embossed Texture

Auth
entic Embossed Texture
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Reclaimed
A forte variação de cores 
quentes e a textura rica destes 
2 visuais Reclaimed são o 
complemento perfeito para 
equilibrar mobiliário leve e 
sóbrio do local de trabalho.

Sawn Bisque Oak
B0P3001

1220 x 185 x 10,5mm

Sawn Twine Oak
B0P2001

1220 x 185 x 10,5mm

Auth
entic Embossed Texture Auth

entic Embossed Texture

Sawn Twine Oak

1 7



Solução 
Técnica

Acabamento & Garantia

23

Adequado para áreas residenciais e comerciais 
de tráfego intenso.

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

AGLOMERADO DE CORTIÇA 1,5 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE 
ALTA DENSIDADE COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

GARANTIA

ANOS

GARANTIA

ANOS

1 8
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Resist+

Grey Rustic Pine

Flutuante1220 x 185 x 10,5mm

Dimensões

G
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Resist

Resist+

Hydrocork
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+ Mais cortiça À prova de águaProdutos Budget

Tráfego médio - áreas comerciais32

Tráfego intenso - áreas residenciais23 Tráfego moderado - áreas comerciais31
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Sand Oak
E1R1001

1220 x 185 x 10,5mm

Elegant Light Oak
E1XG001

1220 x 185 x 10,5mm

Tradição
Os maravilhosos 
pavimentos castanhos 
de estilo Tradição, 
combinados com as 
propriedades naturais 
exclusivas da cortiça, são 
a chave para um quarto 
de bebé rico em beleza e 
bem-estar.

Elegant Oak
E1R4001

1220 x 185 x 10,5mm

Sand Oak
2 0

wood Resist+



Antique Frozen Pine

Antique Frozen Pine
E1XD001

1220 x 185 x 10,5mm

Dark Grey Washed Oak
E1XJ001

1220 x 185 x 10,5mm

Claw Silver Oak
E1V3001

1220 x 185 x 10,5mm

Frozen Oak
E1N9001

1220 x 185 x 10,5mm

Limed Grey Oak 
E1T7001

1220 x 185 x 10,5mm

Light Washed Oak
E1XI001

1220 x 185 x 10,5mm

Nórdico
Pavimentos de tons claros e 
mobiliário de linhas retas e 
sóbrias são capazes de conferir 
uma sensação de espaço amplo.

2 1



European Nature Oak
E1XE001

Provence Oak
E1Q3001

1220 x 185 x 10,5mm

Chalk Oak
E1Q1001

1220 x 185 x 10,5mm 1220 x 185 x 10,5mm

E1XB001

1220 x 185 x 10,5mm

Antique Smoked Pine

2 2

wood Resist+



Alaska Oak
E1Q0001

1220 x 185 x 10,5mm

Não há lugar melhor
que um lugar inteligente.
Equipe o seu escritório com uma beleza rústica contemporânea e 
funcionalidade. Escolha o seu tom terra e textura de madeira preferidos 
e desfrute do silêncio e da resistência ao impacto que os produtos 
Wicanders proporcionam.

Estes visuais Cottage genuínos e imbuídos de natureza, irão adicionar 
um toque de conforto orgânico ao seu espaço de trabalho, tornando-o 
agradável e autêntico, leve e terra a terra.

Mobiliário de linhas sóbrias e objetos de uso diário num escritório, são 
tudo o que precisa para acolher completamente este conceito de design 
e manter um estilo Cottage contemporâneo equilibrado.

Cottage

Alaska Oak

2 3



Reclaimed
O estilo Reclaimed é uma 
tendência duradoura do design 
de interiores caracterizada por 
acrescentar storytelling ao espaços 
- do pavimento, ao mobiliário, a 
outros elementos decorativos, 
tudo transmite uma nova 
interpretação do tempo passado.

Este pavimento é rico em contraste 
e texturas naturais conseguidas 
através do que parecem ser, 
camadas de cor sobrepostas e 
desgastadas pelo tempo.

Bleached Oak
E1XO001

1220 x 185 x 10,5mm

Dark Red Oak
E1XL001

1220 x 185 x 10,5mm1220 x 185 x 10,5mm

European Smoked Oak
E1L7001

1220 x 185 x 10,5mm

Oiled Nature Oak
E1XN001

2 4
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Grey Rustic Pine

Grey Rustic Pine
E1W2001

1220 x 185 x 10,5mm

Brown Rustic Pine
E1W1001

1220 x 185 x 10,5mm

2 5



GARANTIA

ANOS

GARANTIA

ANOS

Solução 
Técnica

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

AGLOMERADO DE CORTIÇA 2,7 MM

HDF – AGLOMERADO DE FIBRAS DE ALTA DENSIDADE 
COM CORKLOC

UNDERLAY DE CORTIÇA INTEGRADO 1,2 MM

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

Acabamento & Garantia
O acabamento HPS (High Performance Surface) foi especialmente desenvolvido 
para áreas com tráfego intenso, tais como áreas comerciais, escritórios ou 
espaços públicos em geral. Esta superfície de elevado desempenho possui uma 
superfície extremamente resistente ao desgaste combinada com a tecnologia de 
nanopartículas, sendo a sua camada superior embutida de minúsculas partículas 
como forma de melhorar as suas propriedades de anti-escorregamento e 
resistência a riscos, desgaste e manchas.

23 33

2 6
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Century Morocco Pine
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Resist

Resist+

Hydrocork

33

33

23

23

23
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Tráfego intenso - áreas comerciais33

+ Mais cortiça À prova de águaProdutos Budget

Tráfego médio - áreas comerciais32
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1225 x 145 x 6mm
1225 x 195 x 6mm

Dimensões

Flutuante

2 7



100%  à prova de água

Durável,
resistente

e de fácil manutenção

2 8

wood hydrocork



* consulte os termos e condições da 
garantia vitalícia limitada da Wicanders 

no website.

promove a 
sustentabilidade global, 

a saúde ambiental e a 
segurança.

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.

inStalação simples e RÁpiDA
sistemA De compRessão pRessFitinStalação FoRte e estÁVel com o

Coloque duas placas lado a lado.
Aplique pressão ao longo do encaixe 
com a ajuda de um martelo de 
borracha branco.

Quando a placa é inserida 
na junta, o núcleo em cortiça 

comprime-se automaticamente.
O núcleo em cortiça expande-se e 

recupera a forma inicial, formando um 
encaixe forte e estável.

º passo

cuStoS de inStalação reDuZiDOs
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.

º passo

2 9



Não há problema.   
Está preparado para 
a vida real.

Tradição

Com o Hydrocork, já não precisa de se preocupar se o seu pavimento é capaz de 
superar o teste do tempo de forma graciosa e de que forma resiste aos impactos. 
Nem sequer precisa de temer os acidentes diários com líquidos graças a ser um 
produto à prova de água.

Tire partido do facto de ser um produto ideal para renovações e coloque-o por cima 
de superfícies pré-existentes ou simplesmente crie um total look por toda a casa 
utilizando o mesmo visual na sua cozinha, sala de estar, casa de banho e quartos.

Auth
entic Embossed Texture

Castle Raffia Oak
*B5P0001

1225 x 145 x 6mm

Castle Toast Oak
*B5P1001

1225 x 145 x 6mm Castle Toast Oak

Auth
entic Embossed Texture

3 0

wood hydrocork



Elegant Oak
*B5R4001

1225 x 145 x 6mm

Nature Oak
*B5T5001

1225 x 145 x 6mm

European Oak
*B5Q2001

1225 x 145 x 6mm

*Também disponível em placas de 605 x 145 mm, adequadas para uma instalação Herringbone. Para mais informações, contacte o seu fornecedor.

3 1



Light Beech
*B5T0001

1225 x 145 x 6mm

Linen Cherry
*B5R0001 

1225 x 145 x 6mm

Wheat Pine
*B5R3001

1225 x 145 x 6mm

Wheat OakSand Oak
*B5R1001

1225 x 145 x 6mm

B5WR001

1225 x 195 x 6mm

3 2

wood hydrocork



Arcadian Artic Pine

Arcadian Artic Pine
B5WT001

1225 x 195 x 6mm

*Também disponível em placas de 605 x 145 mm, adequadas para uma instalação Herringbone. 
Para mais informações, contacte o seu fornecedor.

Claw Silver Oak
*B5V3001

1225 x 145 x 6mm

*B5T7001
Limed Grey Oak

1225 x 145 x 6mm

Cinder Oak
*B5R7001

1225 x 145 x 6mm

Nórdico
Este estilo caracteriza-se por 
elementos decorativos simples, 
e ricos. Misturar diferentes 
cadeiras de linhas sóbrias pode 
ser uma abordagem divertida 
para ajudar a avivar o espaço 
sem perder a funcionalidade 
que caracteriza o estilo Nórdico.

3 3



Lugares onde 
se celebra a vida 
todos os dias.
O pavimento pode ser o foco de um espaço ou o pano 
de fundo que agrega outros elementos de decoração. 
É importante ter um objetivo claro no início de cada 
projeto de decoração, de modo a garantirmos um layout 
consistente. Quando definir qual será este objetivo, será fácil 
transpor a sua personalidade para o seu espaço especial.

Um quarto deve transmitir uma sensação de relaxamento 
e bem-estar, proporcionando apenas momentos 
agradáveis. Para um estilo Cottage moderno que faça uso 
do pavimento como pano de fundo, selecione um tom 
de pavimento mais escuro, para que os outros elementos 
decorativos sobressaiam.

Cottage

Arcadian Rye Pine
*B5P5001

1225 x 145 x 6mm

Arcadian Soya Pine
*B5P4001

1225 x 145 x 6mm

Century Fawn Pine
*B5P7001

1225 x 145 x 6mm

Century Morocco Pine
*B5P6001

1225 x 145 x 6mm

Auth
entic Embossed Texture Auth

entic Embossed Texture

Auth
entic Embossed Texture Auth

entic Embossed Texture
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Rustic Grey Oak
B5WV001

1225 x 195 x 6mm

Rustic Fawn Oak

Alaska Oak
*B5Q0001

1225 x 145 x 6mm

Chalk Oak
*B5Q1001

1225 x 145 x 6mm

Light Dawn Oak
B5WS001

1225 x 195 x 6mm

Rustic Fawn Oak
B5WU001

1225 x 195 x 6mm

*Também disponível em placas de 605 x 145 mm, adequadas para uma instalação Herringbone. Para mais informações, contacte o seu fornecedor.

3 5



Reclaimed
Os visuais de madeira de estilo 
Reclaimed ficam ótimos em 
espaços comerciais, tais como 
um café boutique.

Estes pavimentos fortes 
de estilo antique têm a 
capacidade de acrescentar 
carácter, personalidade e 
história a qualquer espaço.

*Também disponível em placas de 605 x 145 mm, adequadas para uma instalação Herringbone. Para mais informações, contacte o seu fornecedor.

Sawn Bisque Oak
*B5P3001

1225 x 145 x 6mm

Sylvan Brown Oak
B5WQ001

1225 x 195 x 6mm

Sylvan Gold Oak
B5L8001

1225 x 195 x 6mm

Sawn Twine Oak
*B5P2001

1225 x 145 x 6mm

Auth
entic Embossed Texture Auth

entic Embossed Texture

Sylvan Gold Oak

3 6

wood hydrocork
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Solução 
Técnica

DECORATIVO DE ALTA RESOLUÇÃO

CAMADA DE VINIL MACIÇA

COMPÓSITO DE AGLOMERADO DE CORTIÇA COM PRESSFIT 3 MM

UNDELRAY

CAMADA DE DESGASTE PROTETORA

Acabamento & Garantia
Adequado para áreas residenciais e comerciais 
de tráfego intenso.

* Consulte os termos e condições da Garantia Vitalícia Limitada da Wicanders no website.

23 33

*
GARANTIA

ANOS

GARANTIA

LIMITADA

vitalícia
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GO resist resist+ hydrOcOrk

0,2mm | 0,3mm
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm HPS
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm
1225 x 145 x 6mm | 1225 x 195 x 6mm | 

605 x 145 x 6mm

Nível de uso doméstico  ISO 10874 Classe
 

23 ISO 10874 Classe 23 ISO 10874 Classe 23  ISO 10874 Classe
 

23

Nível de uso comercial  ISO 10874 Classe ISO 10874 Classe 33 ISO 10874 Classe 33  ISO 10874 Classe 33

Conteúdo do aglomerante da camada de 
desgaste - - - - - - ISO 10582 - TYPE I - - -

Propriedades gerais Norma / Método Teste Unidade Especificação Norma / Método Teste Unidade Especificação Norma / Método Teste Unidade Especificação Norma / Método Teste Unidade Especificação

Dimensões: 
       Largura 
       Comprimento

ISO 24342 mm
± 0,10 até
max. 0,5 mm
max. 2,0 mm

ISO 24342 mm
± 0,10% até
max. 0,5
max. 2,0

- - - ISO 24342 mm
± 0,10% até
max. 0,5
max. 2,0

Espessura nominal da camada de cortiça - - - - - - ISO 24342 mm 2,7 - - -

Espessura total ISO 24346 mm ± 0,25 ISO 24346 mm ± 0,25 - - - ISO 24346 mm nominal ± 0,25

Esquadria
Rectilinearidade medida na camada de uso

ISO 24342 mm
≤ 0,50
≤ 0,30

ISO 24342 mm
≤ 0,50
≤ 0,30

ISO 24342 mm
≤ 0,20
≤ 0,30

ISO 24342 mm
≤ 0,50
≤ 0,30

Densidade aparente
Média
Valores individuais

EN 672 Kg/m³
-
Nominal 
(960) ± 50

EN 672 Kg/m³
-
Valor nominal 
(960) ± 50

- - - - - -

Massa total por unidade de área ISO 23997 g/m²
Nominal + 13%
/ - 10 %

ISO 23997 g/m²
Valor nominal
(10150) - 10 % + 
13%

ISO 23997 g/m²
Valor nominal 
(9210) - 10 % + 
13%

ISO 23997 g/m2
Nominal +13% / 
-10%

Variação dimensional (humidade) EN 669 (Anexo C) mm ≤ 5 EN 669 (Anexo C) mm ≤ 5 - - -
EN 14085 (Anexo 
C) / EN 669

mm ≤ 5

Variação dimensional (calor)
EN 14085 Anexo C/ 
EN 669

% -
EN 14085 (Anexo 
C) / EN 669

% - - - - ISO 23999 % ≤ 0,25

Folga entre painéis
Média
Valores individuais

EN 14085 (Anexo 
B)

mm ≤ 0,15
≤ 0,20

EN 14085 (Anexo 
B)

mm -
≤ 0,20

EN14085 (Anexo C) % -
≤ 0,25

EN 14085 (Anexo 
B)

mm ≤ 0,20

Desnível entre painéis
Média
Valores individuais

EN 14085 (Anexo 
B)

mm -
≤ 0,20

EN 14085 (Anexo 
B)

mm -
≤ 0,20

EN 14085 (Anexo 
B)

mm -
≤ 0,15

EN 14085 (Anexo 
B)

mm ≤ 0,20

Planeza do painel
Comprimento: Côncavo / Convexo
Largura:  Côncavo / Convexo

EN 14085 (Anexo 
A)

% ≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15

EN 14085 (Anexo 
A)

% ≤ 0,50 /≤ 1,0
≤ 0,10 /≤ 0,15

EN 14085 (Anexo 
A)

% ≤ 0,50 /≤ 1,0
≤ 0,10 /≤ 0,15

EN 14085 (Anexo 
A)

% ≤ 0,50 / ≤ 1,0
≤ 0,10 / ≤ 0,15

Mossa residual ISO 24343-1 mm ≤ 0,15 ISO 24343-1 mm ≤ 0,15 ISO 24343-1 mm ≤ 0,10 ISO 24343-1 mm ≤ 0,1

Resistência à luz ISO 105-BO2
Escala 
de azuis

≥ 6 ISO 105-BO2
Escala 
de azuis

≥ 6
ISO 105-BO2 
Method

Escala 
de azuis

≥ 6 ISO 105-BO2
Escala 
de azuis

≥ 6

Ficha Técnica

31
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GO resist resist+ hydrOcOrk

0,2mm | 0,3mm
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm HPS
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm
1225 x 145 x 6mm | 1225 x 195 x 6mm | 

605 x 145 x 6mm

Propriedades de classificação

Grupo de desgaste EN 660-1
Perda de 
espessura 
(Δ lmm)

- EN 660-1
Perda de 
espessura 
(Δ lmm)

Grupo de 
desgaste T

- - - - - -

Espessura total ISO 24346 mm - ISO 24346 mm ≥ 3,0 - - - - - -

Espessura da camada de desgaste ISO 24340 mm 0,2 ISO 24340 mm ≥ 0,55 - - - ISO 24340 mm 0,55

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

ISO 4918
Efeito 
visual

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

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 deve 
evidenciar 
qualquer 
alteração visível 
após ensaio 
com pé tipo 2

EN 424
Efeito 
visual

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

ISO 16581
Efeito 
visual

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

EN 424
Efeito 
visual

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

Aumento da espessura por inchação - - - - - - ISO 24336 % ≤ 15 ISO 24336 % ≤ 15

Propriedades de segurança 

Resistência ao fogo EN 13501-1 Classe Bfl s1 EN 13501-1 Classe Bfl s1 EN 13501-1 Classe Bfl s1

ISO 11925-2/ISO 
9239-1 
(classificação de 
acordo com EN 
13501-1)

Classe Bfl-s1

Escorregamento EN 13893 Classe DS EN 13893 Classe DS EN 13893 Classe DS EN13893 Classe DS

Emissão de formaldeídos DIN EN 717-1 Classe E1 DIN EN 717-1 Classe E1 EN 717-1 Classe E1 DIN EN 717-1 Classe E1

Propensão Electrostática EN 1815 KV Antistático EN 1815 KV Antistático - - - - - -

Teor de pentaclorofenol (PCP)
CEN/TR 14823 
(ihd-W 409)
EN 14041 (Anexo B)

mg/Kg
%

-
Sem deteção

CEN/TR 14823 
(ihd-W 409)
EN 14041 (Anexo B)

mg/Kg
%

Isento de PCP
-

EN 14041 (Anexo B) % Isento de PCP EN 14041 (Anexo B) % Sem deteção
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(a) Os seguintes produtos foram testados: Desinfectante, C2H5OH, NH4OH, ácido cítrico, Iodo e petróleo, álcool.
(b) Grau 0 = Sem alteração; Grau 1 = Alteração muito pequena; Grau 2 = Alteração pequena; Grau 3 = Alteração; Grau 4 = Alteração elevada.
(c) Os seguintes produtos foram testados: acetona, café, NaOH, H2O2 a 3%, graxa de sapatos preta.
(d) Adequado para sistemas de aquecimento de pisos, de acordo com a Associação Federal Alemã de aquecimento radiante de painéis.

uma declaração de produto 
Ambiental é um documento verificado 
que especifica dados ambientais dos 
produtos, baseando-se na avaliação do 
ciclo de vida e em outras informações 
relevantes, de acordo com a norma 
internacional iSo 14025.

A certificação Greenguard ajuda na 
identificação dos produtos e materiais 
para interiores com baixas emissões 
químicas, melhorando a qualidade do 
ar interior onde esses produtos são 
usados. promove a sustentabilidade 
global, a saúde ambiental e a 
segurança.

A certificação TÜV-PROFiCERT é uma 
marca independente para emissões 
cov (voc) dos pavimentos. os 
resultados provam o cumprimento dos 
critérios de emissão agBB, regulação 
Belga COV (VOC), classificação 
acabamento m1, nível exemplar 
Breeam, leed v4 (fora da américa 
do Norte), RAL-UZ120 e certificação 
eco austríaca (orientação uZ 56).

Em janeiro de 2012, a França adotou 
regulamentos para limitar as emissões 
totais de cov nos produtos para a 
construção.

os fabricantes que vendem os seus 
produtos em frança devem obter uma 
Classeificação que vai de A+ (emissões 
muito baixas) a c (emissões elevadas).

O objetivo é melhorar a qualidade 
do ar interior em edifícios privados e 
comerciais.

global greentagcerttm é uma 
certificação independente com um 
esquema de Classeificação

para produtos verdes, reconhecida 
pelos conselhos de construções 
ecológicas da austrália e nova 
Zelândia.

Esta certificação também permite que 
os produtos estejam registados como 
produtos ecológicos NãoEcospecifier 
global.

RESIST | hyDROCORk

GO resist resist+ hydrOcOrk

0,2mm | 0,3mm
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm hPS
1220 x 185 x 10,5mm

0,55mm
1225 x 145 x 6mm | 1225 x 195 x 6mm | 

605 x 145 x 6mm

Propriedades adicionais

Resistência à mancha ISO 26987 (a) Grau
Grau 0 (b) Iodo 
Grau 2 (b)

ISO 26987 (a) Grau
Grau 0 (b)
Iodo Grau 2 (b)

- - - ISO 26987 (a) Grau
Grau 0 (b)
Iodo grau 2 (b)

Resistência à mancha EN 12667 (m²K)/W R≤0,15 EN 12667 (m²K)/W 0,093 EN 12667 (m²K)/W ≤ 0,11 EN 12667 (m²K)/W 0,05

Redução do ruído de impacto ISO 140-8
dB 
(∆Lw)

16 ISO 140-8
dB 
(∆Lw)

16
EN ISO 10140-
3:2010

dB 
(ΔΔ∆Lw)

17 ISO 140-8
dB
(Δ∆Lw)

16 dB

Som de passos IHD - W431 dB (A)

Melhoria de 
redução 11,4 dB 
(A) Diferença 
de ruído 45,4%

IHD - W431 dB (A)

Melhoria de 
redução 11,4 
dB(A)
Diferença de 
ruído 45,4%

- - - IHD –W431 dB(A)

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

Reflexo do ruído de passos
Medição melhorada
Diferença da sonoridade [Sone] diferença 
relativa

- - - - - - IHD - W - 431 dB(A)
%

9,5
49

- - -

Dilatação das juntas (exposição a humidade) - - - - - - - - - IHD 423 mm
Sem efeito 
visível

4 0
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CRIADO POR 
hUMANOS, INSPIRADO 
PELA NATUREZA

A Wicanders representa um equilíbrio único entre 
a criação de produtos inovadores e a proteção do 
ambiente, combinando a tecnologia mais avançada com 
as fantásticas propriedades naturais da cortiça.

Processo de produção ecológico – os 
resíduos de cortiça resultantes do processo 
industrial são incorporados a 100% na 
produção, criando um ciclo ecologicamente 
virtuoso.

Uso intensivo de biomassa – o pó de cortiça 
resultante do processo industrial é queimado 
para criar biomassa, a qual é posteriormente 
utilizada como a principal fonte de energia na 
alimentação das instalações de produção. Isto 
também permite à Wicanders basear a sua 
produção numa fonte de energia sustentável.

Baixas emissões de carbono – a capacidade 
natural da cortiça de reter CO₂, associada 
a um processo industrial ecologicamente 
sustentável, permite à Wicanders desenvolver 
produtos ecologicamente eficientes com um 
baixo fator de emissão de CO₂, contribuindo de 
forma positiva para um ambiente sustentável.

Qualidade interior do ar – refinados de forma 
a serem isentos de ftalatos perigosos, os 
produtos da Wicanders têm sido premiados 
com certificações mundiais de qualidade 
interior do ar, incluindo as certificações 
Greenguard Gold e A+.

Potencial de aquecimento global negativo 
- a maior parte dos produtos da Wicanders 
contribui para reduzir o aquecimento global, 
pois retêm mais CO₂ do que emitem.

CORTIÇA - UMA MATÉRIA-PRIMA SUSTENTÁVEL

Verdadeiramente amiga do ambiente - a 
extração de cortiça e as indústrias relacionadas 
são excecionalmente sustentáveis, uma vez que 
a árvore não sofre quaisquer danos ou prejuízos 
durante o processo de extração e a casca se 
regenera após cada extração.

Impacto ecológico positivo - estima-se 
que a floresta portuguesa de sobreiros – o 
montado – seja responsável pela retenção de 
5% das emissões anuais de CO₂ do país, o que 
representa 4,8 milhões de toneladas por ano.

Uma atividade que atravessa gerações - os 
sobreiros são descortiçados manualmente, 
ocorrendo a primeira extração quando a árvore 
atinge os 25 anos e, posteriormente, a cada 9 
anos, sendo esta uma atividade que passa de 
geração em geração.

Impacto social e económico positivo – o 
descortiçamento é um processo cíclico e regular 
que contribui para a sustentabilidade social, 
económica e ambiental das áreas rurais da 
região mediterrânea.

Motor económico das áreas rurais - o setor da 
cortiça e as atividades relacionadas alimentadas 
por esta indústria criam emprego em várias áreas 
rurais do país, promovendo a fixação de pessoas 
nas mesmas.

A cortiça é proveniente da casca do sobreiro, uma árvore de 
crescimento lento da bacia do Mediterrâneo que pode viver 
até 200 anos e desempenha um papel fundamental no 
desenvolvimento social e económico dessa região.
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Estas imagens são parte de uma imagem maior. O visual e o tom podem variar ligeiramente.
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Gama Wicanders
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Rustic Forest Oak
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A Wicanders possui um legado que remonta a 1868, sendo a principal marca a nível 

mundial que comercializa pavimentos com tecnologia de cortiça. Com presença em 

mais de 70 países, a sua promessa consiste em fornecer Floors for Living, preparados 

para a vivência prática dos espaços residenciais e comerciais, para os nossos 

diferentes ritmos, para a nossa família e animais domésticos, para todos aqueles 

momentos maravilhosos e simples e por vezes inesperados. Pavimentos concebidos 

para a nossa vida.

Ao longo de vários anos, a Wicanders tem desenvolvido revestimentos sustentáveis 

de chão e de parede com propriedades exclusivas, graças à tecnologia inovadora 

Corktech. Ao combinar tecnologia de ponta com as propriedades naturais exclusivas 

da cortiça, é alcançado um pavimento de qualidade superior. Disponível com visuais 

de cortiça, madeira e pedra, os seus produtos proporcionam um ambiente silencioso 

e isolado termicamente, resistente a impactos, bem como o conforto ao caminhar e 

ao estar de pé várias horas seguidas.

Wicanders significa bem-estar, uma escolha para toda a vida!
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Amorim Revestimentos
Rua do Ribeirinho 202
P. O. Box  13
4536-907 S. Paio de Oleiros
PORTUGAL

p_ (+351) 227 475 600
e_ wicanders.ar@amorim.com
www.wicanders.com

HeadQuarters

Amorim Revestimentos S.A

(+351) 227 475 600

geral.ar@amorim.com

www.wicanders.com
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DE

BE NE LUX

AT

CH

PT

ES

FR

DK

PL

US

RU

SW

Amorim Deutschland GmbH (+49) 4221 5 93-01 ...................................................   

Amorim Benelux B.V. (+31) 166 604 111 ......................................................................................   

Amorim Deutschland GmbH (+43) 1 54 51 65 10 .........................................................   

Amorim Flooring Switzerland AG (+41) 41 726 20 20 ........................................................................   

Amorim Revestimentos, S.A. (+351) 227 475 600 ..................................................................   

Amorim Revestimentos, S.A. (+34) 902 307 407 .................................................................   

Amorim Revestimentos, S.A. (+33) 800 914 848 ...................................................................   

Timberman Denmark A/S (+45) 995 252 52 ................................................................   

Dom Korkowy, Sp. z o.o. (+48) 126 379 639 ..........................................................................   

Amorim Flooring North America (+1) 410 553 60 62 ........................................................   

Amorim Flooring Rus, OOO (+7) 495 280 7860 .................................................................   

Amorim Flooring Sweden +46 (0)31 107740 .....................................................................  

germany.ar.de@amorim.com

info.ar.nl@amorim.com

austria.ar.de@amorim.com

info@amorim.ch

geral.ar@amorim.com

info.ar.es@amorim.com

info.ar.fr@amorim.com

timberman@timberman.dk

krakow@domkorkowy.pl

info.ar.us@amorim.com

info.ar.ru@amorim.com

 order.se@wicanders.com




