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SISTEMA DE PAINÉIS

Valoriza sua
parede
www.portalpaineis.com.br

Revestimento de
Grande formato

1430 mm

A PORTAL sistemas de painéis
reproduz com uma fidelidade
milimétrica as texturas e as cores
de materiais como pedra, tijolo,
madeira e concretos.
Assim, convertemos estas superfícies
em protagonistas das mais belas
estruturas arquitetônicas, filtradas
pelas tendências decorativas de hoje.
Uma interpretação onde a elegância,
o desenho e a qualidade mostram a
sua expressão.
Desenhamos painéis que possuem
um toque de personalidade e distinção
em ambientes tanto tradicionais ou de
caráter vanguardista e inovador.

2750

mm

MTB 001
A PORTAL PAINÉIS traz a solução para quem precisa de qualidade,
agilidade e muito requinte.
Tendo como prioridade na sua proposta seriedade e qualidade dos
produtos e serviços.

Tijolo Branco

A inovação rege os princípios da PORTAL sistema de painéis, por
esse motivo desenvolvemos ideias ousadas sempre com um
aspecto prático sem renunciar a inovação, o resultado é que criamos
painéis muito fáceis de instalar, proporcionando ambientes
surpreendentes em espaços impensáveis.
Os inovadores painéis de revestimento PORTAL são réplicas de
elementos naturais como tijolos, pedras, madeiras, concretos etc.
Por ser um produto sintético, são muito resistentes. Podem ser
utilizados em ambientes internos ou externos.
A tecnologia aplicada a este produto permite um material leve,
versátil e muito resistente, podendo ser aplicado diretamente em
superfícies como paredes de drywal, MDF, entre outros. Sua fórmula
permite que sejam aplicados em locais úmidos sem nenhum
problema por não propagar nenhum tipo de fungo.
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MTN 010
Tijolo Natural
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Adequado para qualquer ambiente

MTB 001
Tijolo Branco
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Solução para quem precisa de muita agilidade,
sem perder a qualidade.

MTB 001
MTVN
009
Tijolo
TijoloBranco
Vintage

O painel sintético Portal proporciona
à você liberdade para criar paletas
de cores harmoniosas que contrastem
com os espaços. Comparado ao
tradicional te dá inúmeras combinações
de cores para atender qualquer estilo e
a qualquer espaço.
Podendo ser aplicado em qualquer
ambiente, desde externos expostos às
variações de temperaturas quanto
internos.
Com o peso aproximado de 7.5kg M²
possibilita a instalação em qualquer
lugar.
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MTVN 009

Réplicas
Tijolo Vintage
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Idênticas ao
elemento natural

Informações

Medidas aproximadas (altura x largura) 1410x2850 mm
espessura aproximada de 04mm com relevo de 15mm

1410 mm

2850 mm

Superfície: 4.00M²
Peso por painel: 30 kg

Instalação exterior

Vista frontal

Instalação interior

Vista em corte

Resistente ao sol
05 Anos

Impermeável
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Resistente a altas
temperaturas

Inalterável à erosão e
choques térmicos

Instalação

Adquirir os painéis necessários
para revestir toda a área

Utilize uma espátula para
preencher as emendas e
esconder as cabeças dos
parafusos com a massa
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Medir a superfície que
se realizará a instalação
e calcular as peças a
serem cortadas

Texturizar a massa com
pequenos toques e não
com pinceladas, até
conseguir o acabamento
desejado

Cortar os painéis com o auxílio
de uma serra circular ou tico tico

Sobrepor o painel à superfície
e perfurá-lo utilizando uma
furadeira e broca

Fixar o painel utilizando
parafusos e buchas de
06mm em média 20
parafusos por painel

Quando a massa estiver seca,
pintar descarregando o pincel
antes em um pedaço de pano
para evitar respingos

Pintar tijolos e rejuntes com as
cores correspondentes que
variará de acordo com cada
tipo de painel

Com o objetivo de integrar ao
máximo as cores, sombrear
com um trapo de pano até
conseguir o resultado desejado

Preparar a massa, acrescentar
entre 02 a 03/% de catalizador
e misturar bem.

A parede está pronta e o
resultado impecavél.

Portal Painéis
Inspiração Natural

Produto Patenteado

