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PAVIMENTO EM DECK.
Terratec® composite decking
possui elevada resistência ao tempo sem se alterar
Terratec é um deck
compósito
fabricado
com Polyethyleno de
alta densidade(HDPE)
folhas de arroz como
celulose e outros aditivos funcionais.

Manutenção baixa, não racha ou
delamina, resistentes aos insectos.

Resistente ao tempo
e aos insectos, sem
manutenção

As folhas de arroz são
fortes em fibras minerais e dão ao deck Terratec uma consistência
superior e uma semelhança e toque da
madeira.

Terratec® composite decking rice hulls technology

A cerca Terratec tem 2
estilos diferentes(Roma
e Veneza) nas cores
Cedro, Gray, redwood,
tal como o deck.
A aplicação é muito
funcional pois é aplicado com um clip patenteado que facilita em
50% a rapidez da montagem
Terratec usa a folha de
arroz é 100% reciclável.
Não requer especial
manutenção e pode ser
limpo com água e
detergente

Uma solução resistente sem manutenção com o
aspecto e o toque natural da madeira.
15 anos de garantia
Não usa a madeira na sua
composição o que ajuda a
preservar os recursos
naturais existentes. A sua
composição é a base de
folhas de arroz. composite

Rice hulls composite decking technology

É inócuo e pode ser usado em
todos os ambientes. É uma combinação de 60% fibra de celulose e 40% de
folha do arroz com polietileno de alta
densidade.

* Terratec perfil maciço tem uma superfície regular em ambas as
faces.
**Terratec perfil estrutural tem uma superfície rugosa duma face e
da outra uma superfície regular.
Desta forma pode escolher a face a utilizar

Terratec expande e
contrai 1/8” em cada 20
graus centigrados de
variação de temperatura, o que deve ser considerado na instalação.

Não delamina nem impena, é totalmente inóquo
para o ambiente.

Tem o aspecto e o
toque natural da
madeira

