PERFACIL
APRESENTAÇÃO DO PRODUTO
OBJETIVO
Este material tem como objetivo, fornecer informações de aplicação, uso e manutenção do PERFACIL, à
todos os especificadores, marceneiros, revendedores e usuários.

APRESENTAÇÃO DE PERFACIL
PERFACIL é um laminado auto-adesivo de alta resistência e de fácil aplicação, desenvolvido
especificamente para o mercado moveleiro, recomendado para revestir peças em MDF, MDP,
compensado e aglomerado.
Sua camada de superfície é constituida de Laminado de alta pressão que confer ao produto um
elevado índice de resistência a abrasão, foi desenvolvido para ser utilizado como revestimento de
superfícies planas como móveis e artigos em madeira, em aplicações verticais ou horizontais que
exijam alta resistência superficial à manchas, ao calor, umidade, facilidade de limpeza, beleza e
durabilidade, além de não favorecer a formação e permanência de colônias de fungos, ácaros, germes
e nichos de insetos na sua superfície, o que o torna asséptico e antialérgico.

PRINCIPAIS BENEFÍCIOS
- Facilidade de aplicação;
- Grande ganho de produtividade na produção do móvel;
- Produto pronto para uso;
- Pode ser aplicado diretamente na casa do cliente:
- Possibilita trabalho totalmente limpo;
- Alta resistência a produtos químicos;
- Alta resistência à impactos;
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- Adesivo atóxico;
- Eliminação de riscos de incêndio e explosão;

APLICAÇÕES E INDICAÇÕES DE USO
Uma boa aplicação resulta na total satisfação do usuário final, por isso recomendamos que as
observações abaixo sejam seguidas e que a não execução destas etapas pode comprometer todo o
trabalho, resultando em perda de materiais e uma aplicação mal sucedida.
São cuidados simples, mas de efeitos notáveis.

INDICAÇÕES IMPORTANTES
PERFACIL adere perfeitamente sobre superfícies lisas, secas e limpas, que devem estar livres de graxas
e isentas de partículas soltas, se estes requisitos não forem cumpridos, o auto-adesivo pode descolar
nas bordas.
Como em todos os auto-adesivos, a adesividade inicial é menor, aumentando gradativamente com o
passar do tempo, atingindo normalmente em 72 horas a força máxima de aderência.

APLICAÇÃO
Quando aplicado sobre pó, PERFACIL acaba se desprendendo, portanto :
- Limpe o substrato onde será aplicado;
- Retire a película do verso do laminado;
- Aplique o PERFACIL.
PERFACIL pode ser cortado, perfurado e processado utilizando equipamentos comuns.
Não deve haver cantos vivos internos para evitar a ocorrência de craqueamento devido à stress (raio
>= 3 mm). Todos os cantos devem ser acabados (lixamento ou similar) para evitar quebras.
PERFACIL não é indicado para aplicações externas e nem para peças que exijam postformagem.
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ARMAZENAMENTO
Para evitar abaulamento, PERFACIL deve ser protegido da umidade e não deve nunca ser armazenado
em contacto com o piso, parede externa ou qualquer outra superfície úmida.
Quando armazenado de acordo com as recomendações da Pertech, PERFACIL tem validade de 06
meses a contar da data de fabricação.

CORES
PERFACIL, pode ser encontrado em todas os padrões de nossa cartela de cores, exceto na linha
Deccolinea.

DIMENSÕES E ACABAMENTOS
Dimensão = 1,25 x 3,08 m Standard
Espessura = 0,8 mm (outras espessuras sob encomenda)
Acabamento = BR, TX (outros acabamentos sob encomenda)

LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
PERFACIL pode ser limpo com pano úmido com detergente ou outro produto de limpeza suave (pode
conter amoníaco).
Importante: Nunca utilize para a limpeza, produtos abrasivos como lã de aço, pedra-pomes,
saponáceo, nem objetos pontiagudos.
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