
FENÓLICOS





Os compostos fenólicos são substâncias naturais a partir das quais 
se pode produzir resina plástica de alta resistência. Existem inúmeras 
aplicações deste material quer ao nível de revestimentos, quer ao nível de 
compartimentação.
 
Características:

• A estabilidade de um painel auto-portante;
• Economia de tempo na preparação e montagem;
• A durabilidade de um revestimento altamente resistente;
• Resistência aos agentes químicos.

Vantagens:

• Fácil de limpar graças à sua superfície lisa e não porosa;
• Resistente ao fogo e altas temperaturas;
• Durante um incêndio, não derrete, não ganha bolhas e não liberta gás 
nocivo;
• Resistente a impactos,
• Não inclui amianto - cloreto e materiais tóxicos;
• Resistente à humidade e vapor;
• Tem uma característica que recupera facilmente após impactos;
• É extremamente tolerante à corrosão e rachas;
• É económico e conveniente em termos de características técnicas e de 
resistência;
• Pode facilmente ser cortado e perfurado.

No que diz respeito à área de revestimentos, o fenólico pode ser utilizado 
para proteger paredes e colunas/pilares em lugares públicos ou com muito 
tráfego humano.
 
Em termos de compartimentação, o fenólico apresenta várias potencialidades. 
Por ser um material cuja superfície se torna resistente e autoportante, o 
fenólico adapta-se bem às restrições dos trabalhos de compartimentação 
de zonas comuns ou de sanitários. É frequentemente instalado em cabines, 
cacifos e vestiários, integrando-se e adaptando-se na perfeição aos locais 
húmidos.

Entre outras, podem contar-se as seguintes aplicações:

• Cabines de duche, WC ou cabines de provas;
• Separações sanitárias;
• Cacifos e vestiários;
• Bancos para ginásios;
• Portas.
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REVESTIMENTO DE FACHADAS





DESCRIÇÃO
• Material altamente resistente ao sol, chuva, fogo, vento, neve, graffitis e ao 
passar do tempo, mantendo sempre o brilho original dos projectos.
• O Compacto Fenólico de Exterior, na sua superfície, possui um filme que o 
protege da acção dos raios UV.
• A sua impermeabilidade e resistência, torna este material uma formidável 
solução para aplicação em fachadas ventiladas.
• Este é um produto classificado com a qualidade EDF e respeita a norma 
EN 438-6(2004) de laminados decorativos e alta pressão.
• Entre outras, as fachadas em Compacto Fenólico, apresentam as seguintes 
vantagens:

- Durabilidade, resistência à intempérie e ao impacto, ausência de 
pontes térmicas, estabilidade dimensional, inófego, fácil de limpar e sem 
manutenção, evita as perdas de calor no Inverno, e a transmissão de calor 
no Verão.

DIMENSÔES
• Variável, de acordo com o projecto.
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REVESTIMENTO DE INTERIORES

DESCRIÇÃO
• A utilização de painéis em fibras fenólicas para o revestimento de paredes 
e vãos de portas, é uma solução cada vez mais utilizada nos projectos de 
arquitectura.
• Muito higiénico, isento de manutenção, e muito fácil de aplicar, são uma 
óptima solução técnica e decorativa.
• São particularmente aptos para utilização em edificações de elevado 
trânsito.
• A sua alta resistência é capaz de suportar ataques, fogo, água, químicos, 
detergentes, dissolventes, grafittis e qualquer agressão derivada do uso 
quotidiano.

• A estas qualidades, junta-se uma outra muito importante para o gestor do 
espaço: a isenção de manutenção.
• O produto permanece inalterável, mantendo as cores e brilho originais.
• A versatilidade do material permite inúmeras e criativas aplicações.
• As características técnicas aconselham o seu uso em revestimento de 
paredes, tectos e portas técnicas.

DIMENSÔES
• Variável, de acordo com o projecto.
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BANCOS

DESCRIÇÃO
• Bancos com assento em duplo réguado em painéis maciços, de compósitos 
termolaminados de alta densidade de fibras celulósicas, impregnadas em 
resinas fenólicas termoendurecidas, hidrófogas, retardantes ao fogo, e anti-
bacterianas.
• Estrutura metálica de suporte em Aço Inox.
• Acabamento escovado, semi-polido.
• A fixação do réguado é por parafusaria e rebites.

DIMENSÔES
• Variável, de acordo com o projecto.

MODELOS
• Banco Simples á Parede.
• Banco Simples c/sapateira ao solo.
• Banco Simples c/costa e sapateira.
• Banco Simples c/costa/sapateira e cabide.
• Banco Simples c/costa/sapateira/cabide e porta saco.
• Banco Duplo c/sapateira.
• Banco Duplo c/sapateira e costa.
• Banco Duplo c/sapateira/costa e cabide.
• Banco Duplo c/sapateira/costa/cabide e porta saco.
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CABINES

DESCRIÇÃO
• Cabines e Baias (separador de urinol) de WC em Compacto Fenólico.
• Muito higiénico, isento de manutenção, e muito fácil de aplicar, são uma 
óptima solução técnica e decorativa.
• Construídos integralmente, por painéis maciços de termolaminados de 
alta densidade de fibras celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas 
termo endurecidas, hidrófogas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas.
• Painéis em Resina Fenólica, com remates em alumínio e restante ferragem 
em inox.
• Banco para cabine de duche.
• Baias (separador de urinol), Painéis em Resina Fenólica, fixado à parede 

através de perfil de alumínio,fixação ao chão através de um pé em inox.

DIMENSÔES
• Variável, de acordo com o projecto.

MODELOS STANDARD
• Variável, de acordo com o projecto.
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CACIFOS

DESCRIÇÃO
• Cacifos Compacto Puro 100% Fenólico.
• Muito higiénico, isento de manutenção, e muito fácil de aplicar, são uma 
óptima solução técnica e decorativa.
• Construídos integralmente, por painéis maciços de termolaminados de 
alta densidade de fibras celulósicas, impregnadas em resinas fenólicas 
termo endurecidas, hidrófogas, retardantes ao fogo, e anti-bacterianas.
• Portas com acabamento boleado e polido e cantos arredondados. As 
dobradiças são em Aço Inox com fixação embutida na porta e de montagem 
oculta.
• Carcaças constituídas por 2 laterais, 1 fundo, 1 topo, 1 separador interior 

e prateleira (opção).
• Separadores laterais, fundos e topos são unidos por parafusos zincados, 
sendo as chapas são chumbadas em entalhe fresado e malhetado o que 
confere solidez e acabamento superior.
• Separadores interiores dividem fisicamente os cacifos do mesmo módulo 
com chapas em Fibra Fenólica, são chumbadas em entalhe fresado e unidas 
por malhete e parafusos antioxidantes nas laterais e nas costas.

DIMENSÔES
• Variável, de acordo com o projecto.
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DIVISÓRIAS

DESCRIÇÃO
• A utilização de painéis em fibras fenólicas para o revestimento de divisórias 
é uma solução cada vez mais utilizada nos projectos de arquitectura.
• Muito higiénico, isento de manutenção, e muito fácil de aplicar, são uma 
óptima solução técnica e decorativa.
• A sua alta resistência é capaz de suportar ataques, fogo, água, químicos, 
detergentes, dissolventes, grafittis e qualquer agressão derivada do uso 
quotidiano.
• A estas qualidades, junta-se uma outra muito importante para o gestor do 
espaço: a isenção de manutenção.
• O produto permanece inalterável, mantendo as cores e brilho originais.

• Aplicação fácil, assente numa estrutura em perfis metálicos.

DIMENSÔES
• Variável, de acordo com o projecto.
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PORTAS

DESCRIÇÃO
• Portas em compacto Fenólico.
• Portas construídas integralmente em fenolico HPL, com dupla folha de 
revestimento em HPL, prensada sobre aro estruturado malhetado em fenó-
lico HPL.
• Aro interior estruturado em réguas de 150x30 mm em compacto fenólicos.
• O interior-miolo é preenchido com espuma de poliuretano extruido de alta 
densidade.

DIMENSÔES
• Variável, de acordo com o projecto.

EQUIPAMENTOS OPCIONAIS
• Óculos circulares ou rectangulares.
• Barras anti-pânico.
• Respiradores.
• Chapeamento de protecção em aço Inox.
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