PISCINAS, ATÉRMICOS E ANTIDERRAPANTES TEXTURIZADO, NATURAL E LISO.
PREZADO CLIENTE,

A

linha limestone é um conjunto de pisos, bordas/degraus,
soleiras, tabeiras, rodapés, peitoris de janela, alisares e portais com uma textura, porosidade e cor, que proporcionam uma
maior aderência ao pisar, (prevenindo escorregões e acidentes),
baixo nível de absorção de calor e alto nível de reﬂexibilidade
das radiações solares, tornando próprio para áreas externas e
internas de alto tráfego, com aspecto rústico e criativo, principalmente para piscinas, bordas de piscinas, decks, escadas,
rodapés, terraços, coberturas, salas peitoris, de janelas, soleiras,
tabeiras, alisares e portais, com pequenas variações nas cores e
tamanhos.
Não é um piso convencional, porem exige os mesmos cuidados
que qualquer outro tipo de piso.

ser feito com um material mais nobre e acabamento mais ﬁno.
Ambos produtos podem ser considerados de alta resistência ao
tráfego, devido ter na sua composição quartzo, material quase
tão duro que um diamante.(vide botão barra de rolagem a esquerda).
CORES DISPONÍVEIS: Conforme mostruário físico de 8
cores nas lojas/fábrica, ou em outras cores sob consulta conforme nosso catálogo de cores existente em nossa home page
www.limestone.com.br
OBSERVAÇÃO: Salientamos o lançamento dos tamanhos 25
x 50cm, 50 x 100cm, 45 x 45cm, 75 x 75cm, borda/degraus de
50 cm e comprimento de 40 à 210 cm e rodapés com altura de
10, 20 e 30 cm, no comprimento de 50 cm.
TRATAMENTO RECOMENDADO: Conforme Manual
de Instalação e Manutenção dos Revestimentos Atérmicos Antiderrapantes e Limestones.

Os Limestones Naturais e lisos tem praticamente a mesma
propriedade dos limestones texturizados atermicos, apesar de
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