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O PORCELANOSA Grupo é, atualmente, uma empresa de referência no 
mercado nacional e internacional, baseada em valores como a inovação 
e a qualidade, mas, sobretudo, baseada na confiança depositada na sua 
extensa equipa humana, composta por quase 5000 pessoas, e na atenção 
ao seu contexto social.

Com mais de quarenta anos de experiência, o PORCELANOSA Grupo está 
presente em cerca de 150 países em todo o mundo, graças a um modelo 
de negócios irrepetível, no qual se baseia uma forte estratégia empresarial. 
Atualmente, é uma das empresas espanholas mais reconhecidas a 
nível mundial, de acordo com um estudo publicado pela consultora 
Pricewaterhouse Coopers e pelo Financial Times, e é também considerada 
pelos consumidores como uma empresa forte e sólida, de acordo com um 
estudo do Reputation Institute.

A diversificação na produção tem sido um pilar fundamental no crescimento 
de um grupo empresarial que começou exclusivamente com o fabrico de 
azulejos. Atualmente, as oito empresas do Grupo oferecem uma vasta 
gama de produtos que incluem desde equipamento para cozinha ou casa de 
banho a materiais tecnológicos e soluções de construção avançadas para a 
arquitetura contemporânea.

O PORCELANOSA Grupo tem registado um crescimento constante na sua 
faturação graças à sua correta gestão económica e financeira. Isto permitiu-
lhe manter-se como uma das empresas mais sólidas do mercado, tanto a 
nível nacional como internacional.

O PORCELANOSA GRUPO ESTÁ 
PRESENTE EM MAIS DE 150 PAÍSES
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O PODER DE UMA MARCA
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Krion PORCELANOSA Grupo é uma das 7 empresas que pertencem à 
empresa PORCELANOSA Grupo e, sob a tutela desta grande marca, 
crescemos para nos tornarmos uma empresa de referência com presença 
em mais de 970 lojas espalhadas pelos cinco continentes e uma rede de 
distribuição que continua a expandir-se dia após dia em cidades como 
Nova Iorque, Milão, Londres e Paris.

No Krion PORCELANOSA Grupo, realizamos superfícies melhoradas que 
respondem às necessidades das pessoas através de soluções estéticas, 
funcionais e sustentáveis.

Criamos, concebemos, desenvolvemos, produzimos e comercializamos 
materiais compostos minerais e resinosos (compósitos minerais) de alto 
desempenho sob a forma de painéis, chapas, produtos semiacabados e 
equipamento sanitário. Materiais com múltiplas aplicações no âmbito da 
construção, da arquitetura e do design para ajudar os nossos clientes a 
explorar novas formas de melhorar a sua qualidade de vida.

O compromisso e a responsabilidade para com a natureza são dois dos 
pontos-chave do nosso crescimento e, tal como com o nosso produto, 
estamos envolvidos na obtenção, otimização e melhoria de todas as 
propriedades que ajudam a sustentabilidade do ambiente e a procura de 
uma melhoria na qualidade de vida da sociedade, através de ações que 
reduzem o impacto da produção no meio ambiente. Desta forma, criamos 
superfícies sólidas, painéis decorativos, bancadas, revestimentos de 
parede e equipamento de casa de banho ambientalmente conscientes e 
sustentáveis, mantendo a estética, a qualidade e o design da empresa.
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INOVANDO PARA O FUTURO
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**

*

A CONSOLIDAÇÃO DA SOLID SURFACE

É uma superfície sólida constituída por um alto teor mineral, 
ATH:Trihidrato de Alumina, e uma baixa percentagem 
de resina acrílica. Graças à sua composição, pode ser 
trabalhada de forma semelhante à madeira, é formáveis 
termicamente e a sua união com juntas impercetíveis 
permite a criação de desenhos únicos e ilimitados 
que se adaptam a qualquer espaço ou design. As suas 
características técnicas conferem-lhe grande resistência, 
durabilidade, quase nenhuma porosidade, fácil reparação 
e limpeza e baixa manutenção, posicionando-o como um 
dos materiais ao serviço de mercados tão diversos como 
estabelecimentos comerciais e supermercados, hotéis, 
escritórios e serviço ao cliente, saúde e laboratórios, 
espaços públicos, transportes... incentivando 
promotores, contratos, transformadores, industriais, 
arquitetos, designers de interiores e designers a melhorar 
a sociedade a um nível estético, prático e sustentável.

Com mais de 95 modelos, alguns deles com percentagens 
de material reciclado ou retroilumináveis, permitem criar 
espaços altamente personalizáveis e cheios de caráter. 

Krion® Lux tem baixos níveis de Compostos Orgânicos 
Voláteis (COV), criando superfícies seguras e saudáveis 
para os nossos clientes explorarem novas formas de 
melhorar a sua qualidade de vida.

Além de tudo isto, Krion® Lux é um material amigo 
ecológico, uma vez que é 100% reciclável. Qualquer 
produto fabricado com Krion® Lux pode ser reprocessado 
e utilizado novamente no seu ciclo de produção. 

* Veja a lista de cores no site www.nsf.org

** Cores adequadas para fachadas
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3 mm  · 1/8 “ 6 mm  · 1/4 “ 9 mm  · 3/8 “

19 mm  · 3/4 “12 mm  · 1/2 “

3680 x 1520 m
m

 · 14
5” x 60 “

3680 x 1350 m
m

 · 14
5” x 53 3/16“

3680 x 930 m
m

 · 14
5” x 36 5/8 “

2500 x 930 m
m

 · 98 7/16” x 36”

2500 x x 1350 m
m

 · 98 7/16” x 53 3/16“

3680 x 760 m
m

  · 14
5” x 30 “

2500 x 760 m
m

 · 98 7/16” x 30”

LINHA DE PRODUTOS

AUTOCOLANTE

A Krion desenvolveu o seu próprio autocolante, um 
específico para cada modelo, criando uma união 
química impercetível entre as placas, resistentes à 
curvatura térmica e às tensões. 

SEMIELABORADOS REALIZADOS POR COLAGEM

A Krion dispõe uma série de semielaborados realizados 
por colagem, tais como lavatórios, lava-loiças, bases 
de duche e banheiras, que beneficiam de todas as 
propriedades do material Krion® Lux.

PLACAS

O Krion® Lux apresenta-se em placas de vários 
formatos e espessuras. As dimensões das placas 
estão disponíveis em 3, 6, 9, 12 e 19 mm de espessura 
e tamanhos entre 3680x1520, 3680x1350, 3680x760, 
2500x1350x2500x930 e 2500x760 mm, dependendo da 
cor da placa.

Krion® Lux tem mais de 95 modelos na sua paleta 
de cores, algumas das quais com percentagens de 
material reciclado. Krion® Lux adapta-se a qualquer 
desenho e projeto, dando-lhe uma grande capacidade 
de personalização dos espaços graças à sua 
polivalência. A sua versatilidade é tal que permite a 
sua texturização, sublimar imagens na sua superfície 
e, a maioria dos modelos, retroiluminar-se para criar 
espaços altamente personalizáveis e cheios de caráter. 
Pode ser usado como revestimento, em mobiliário, ou 
retroiluminável, permitindo criar espaços altamente 
personalizáveis e cheios de caráter.

Krion® Lux apresenta uma grande variedade de 
formatos para oferecer maiores possibilidades na 
transformação e eficiência dos nossos produtos 
com um maior aproveitamento do material.
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COMPACTO MINERAL

Este material é composto por dois terços de 
minerais naturais e uma baixa percentagem de 

resinas de alta resistência. 

PROPRIEDADES KRION® LUX

Krion® Lux tem qualidades técnicas que o apresentam como uma grande alternativa que cumpre as exigências 
de qualquer projeto.

BRANCURA INTENSA

Tecnicamente, Krion® K-Life 1100 atinge um nível 
de brancura de 99,8%, o que, em combinação 
com o seu elevado índice de reflexão resulta 

num material luminoso e puro, algo inédito em 
materiais sólidos.

TERMOCURVADO

As chapas de Krion® Lux são moldáveis 
termicamente, podendo gerar curvas e figuras de 

diferentes raios suaves utilizando esta técnica.

RESISTENTE AO IMPACTO

Krion® Lux é submetido a vários testes físicos, 
incluindo o de resistência ao impacto, no qual é 
aprovado facilmente. Este teste, que é realizado 
lançando uma bola metálica com mais de 300 g 

numa superfície Krion® Lux 10 vezes consecutivas 
desde 1,9 m, demonstra a sua capacidade de 

resistir aos impactos sem quebrar.

Duro e tenaz | ISO 19712
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BACTERIOSTÁTICO

Krion® Lux não permite a proliferação ou o 
crescimento de bactérias ou fungos na sua 
superfície, esta propriedade é intrínseca à 

composição do material e não são necessários 
aditivos para obter este efeito permanente.

ASTM G21 | ISO 846

QUASE NENHUMA POROSIDADE

Krion® Lux é um material não poroso, pelo que 
facilita a não acumulação de bactérias. Esta 

propriedade torna-o ideal para ambientes com 
elevados requisitos higiénico-sanitários, tais 
como salas de operações ou salas brancas.

APTO PARA USO ALIMENTAR

Krion® Lux é adequado para uso alimentar, 
cumprindo as normas norte-americanas e 

europeias, pelo que pode ser utilizado em contacto 
com alimentos.

NSF-51 | 10/2011 Regulation

FÁCIL LIMPEZA

Graças às suas características, Krion® Lux é fácil 
de limpar contra as manchas comuns. Seguindo 
as nossas instruções de limpeza, a sua superfície 

fica em perfeitas condições. 

NEMA LD3 | ISO19712
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RESISTENTE À FLEXÃO E À COMPRESSÃO

Krion® Lux apresenta elevados valores de resistência à flexão 
que facilitam o trabalho e o transporte. Ao contrário de muitos 
materiais sólidos, Krion® Lux suporta grandes esforços sem 
rachar. Além disso, o elevado valor de resistência à compressão 
coloca-nos ao lado de materiais como os pétreos, que suportam 
de forma excelente deformações ou quebras perante um esforço 
de compressão.

ISO 178

JUNTAS IMPERCETÍVEIS E FORMADAS TERMICAMENTE

As figuras por colagem e placas de Krion® Lux podem unir-se 
entre si utilizando o autocolante Krion®, o qual garante uma 
união perfeita em termos de estética, segurança e durabilidade. 
Esta união, com juntas impercetíveis, permite criar espaços e 
superfícies contínuas e infinitas. Outra das virtudes do material 
é a sua capacidade de formação termicamente. Por meio de 
um procedimento de aquecimento de Krion® Lux, pode ser 
modelado em 2D e 3D, obtendo uma vasta gama de curvatura 
sem perder a tonalidade nem rachar, recuperando o seu 
desempenho físico após o arrefecimento.
Estas qualidades permitem que o material seja altamente 
adaptável a espaços e desenhos, e as suas aplicações são 
infinitas.

Autocolantes com uma resistência à tração de 18 MPa
Mantém as suas propriedades quando se forma termicamente
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ELEVADA RESISTÊNCIA AO FOGO

A família de produtos Krion® Lux tem uma elevada 
resistência ao fogo, pois não permite a propagação do 
fogo; classificada de acordo com a UNE-EN 13501 como 
Euroclasse B-s1-d0 e B1 (sem restrições) de acordo com 
DIN 4102.

UNE-EN 13501 (B S1-d0) | NFPA 101 (Class A) | ASTM E84

EXCELENTE DESEMPENHO CONTRA AMBIENTES 
EXTREMOS E A RADIAÇÃO SOLAR

A composição de Krion® Lux torna-o altamente 
resistente às radiações ultravioletas e à ação de 
fenómenos meteorológicos. A sua excelente resistência 
às intempéries impede a sua deterioração, mantendo 
uma estabilidade que permite a sua instalação no 
exterior como revestimento de fachadas ou outros 
tipos de projetos ao ar livre, seguindo a adequação da 
classificação da cor para esta utilização.

Resistência sísmica, à geada, a ambientes salinos...

RESISTENTE À PASSAGEM DO TEMPO E REGENERÁVEL

Krion® Lux sofre muito pouco desgaste ao longo do 
tempo e é resistente a arranhões e cortes. É muito fácil 
de limpar e pode ser facilmente reparado. Em caso de 
manchas intensas ou queimaduras superficiais, o material 
pode ser restaurado ao seu estado original, realizando 
uma manutenção mínima seguindo as nossas instruções 
de limpeza e/ou regeneração. Como Krion® Lux é um 
material homogéneo e de massa completa em toda a 
sua espessura, em caso de danos mais graves, Krion® Lux 
pode ser reparado ou regenerado por um profissional para 
o devolver ao seu estado original sem uma substituição 
total do elemento criado com Krion® Lux. 
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LIGERO

Krion® Lux tem uma densidade mais baixa em 
comparação com outros materiais, o que torna 
possível criar móveis mais leves, revestimentos 

e tampos de trabalho sem alterar as suas 
propriedades técnicas.

ECOLÓGICO E REUTILIZÁVEL

Krion® Lux é ambientalmente responsável uma 
vez que a sua inocuidade não afeta a biosfera, 

além de ser um material 100% reutilizável. 
Devido à sua composição, este material pode 

ser reprocessado e utilizado novamente no fim 
do seu ciclo de vida.

DAP | SCS Recycled Content | GBCe

ECOCYCLE®

A gama de produtos Ecocycle® está a ser 
desenvolvida há já algum tempo. Neste processo 
de produção, os restos e resíduos de produção de 

outras placas são utilizados no fabrico de lascas 
que são utilizadas no fabrico de novos modelos, 

mantendo os mesmos padrões técnicos e de 
qualidade do produto.

Krion® Lux tem mais de 35 modelos com um 
conteúdo mínimo reciclado de 6%, 12%, 20% e 
40% na sua paleta de cores, certificada pela SCS 

Global Service.

BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA

A condutividade térmica é uma propriedade física 
dos materiais que mede a capacidade de conduzir 

calor. Quanto menor for a sua condutividade 
térmica, mais isolante é um material. Utilizar Krion®  
Lux em superfícies ou revestimentos contribui para 

a eficiência energética de qualquer 
divisão ou fachada.

0,19 W/mK
Condutividade semelhante à madeira | ISO 12667
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RETROILUMINAÇÃO

Krion® Lux permite criar ambientes 
retroiluminados. Combinando diferentes 

espessuras do material, é possível obter efeitos 
de iluminação espetaculares, bem como 

proporcionar um maior poder de personalização 
nos projetos.

ISOLANTE ACÚSTICO

As características técnicas e físicas de Krion® Lux 
contribuem para favorecer o isolamento acústico... 

Considerando que o ruído é uma quantidade 
logarítmica, uma pequena redução em dB pode 

fazer uma diferença significativa na nossa perceção 
do ruído. Especificamente, se a reduzirmos em 10 
dBA, o ouvido humano percebe-o como se fosse 
metade. Krion® Lux é capaz de isolar até 33,5 dBA.

33,5 dBA

ANTIESTÁTICO

A resistência elétrica de Krion® Lux classifica-o 
como um material antiestático, próximo da 

gama de isolamento, de acordo com as normas 
estabelecidas pela ESD (Electrostatic 

Discharge Association).
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CRIE E CONCEBA AS SUAS IDEIAS

A criatividade à disposição dos designers; é isto que Krion® Lux 
oferece aos profissionais.

As suas conhecidas características técnicas e físicas dão-lhe a 
capacidade de personalização e adaptação a qualquer projeto e 
espaço, obtendo resultados únicos e funcionais.

Válido para instalação em qualquer espaço ou setor, Krion® Lux 
oferece sempre versatilidade e infinitas possibilidades criativas 
com características técnicas diferenciadoras e elevados padrões 
de qualidade.

Por todas estas razões, Krion® Lux é a superfície sólida de 
eleição para arquitetos, designers e decoradores realizarem as 
suas criações, uma vez que tem um apoio qualitativo e infinitas 
possibilidades.
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JOGO DE POSSIBILIDADES

Krion® Lux facilita o desenvolvimento e a 
criação de qualquer desenho, adaptando-se a 
espaços com superfícies contínuas graças à sua 
moldabilidade e às suas juntas impercetíveis.

ASSESSORIA PROFISSIONAL

Formada por uma equipa de arquitetos, 
arquitetos técnicos, engenheiros industriais 
e designers, somos também responsáveis 
pelo estudo e acompanhamento dos 
diferentes projetos realizados com Krion® Lux, 
colaborando com os designers para encontrar a 
solução ótima para cada projeto e desenvolver 
novas soluções.

APTO PARA TODOS OS ESPAÇOS

Krion® f Lux oi concebido para ser instalado 
em espaços sanitários, no setor HORECA 
e residencial, bem como em fachadas. A 
resistência e durabilidade oferecidas por este 
material, juntamente com a sua fácil reparação 
e manutenção, a sua elevada capacidade de 
desenho e o seu caráter bacteriostático, tornam-
no adequado para qualquer espaço, cumprindo 
todas as expectativas do prescritor e do cliente.

O CONTRATO POR EXCELÊNCIA

Com Krion® Lux, os designers podem tirar 
partido de todas as características físicas 
e técnicas que este material oferece para 
desenvolver os seus projetos.

MATERIAL DE VANGUARDA

Krion® Lux é um material na vanguarda das 
tendências predominantes dos dias de hoje. O 
material ideal quando se trata de criar espaços 
com estilo.
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· Centros comerciais.
· Duty-free areas 
· Supermercados
· Lojas próximas de abastecimento 
· Lojas especializadas alimentação 
· Roupa ·
 Sapatarias e Acessórios 
· Cosméticos, perfumarias, farmácias

MOBILIÁRIO
COMERCIAL

EXPOSITORES
MOSTRADORES

MOBILIÁRIO
ESCRITÓRIO E 

MOSTRADORES

BANCADAS REVESTIMENTO SINALÉTICA CASAS DE 
BANHO

COMUNS

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 
EMPRESAS

Krion® Lux é uma superfície criada para criar, graças às suas excecionais qualidades 
de desempenho, é adequada tanto para o âmbito comercial como residencial. É por 
isto que Krion® Lux é escolhido por profissionais para criar todo o tipo de mobiliário, 
superfícies de trabalho, balcões, revestimentos exteriores e interiores para utilização 
em projetos de estabelecimentos comerciais, hotéis, restaurantes, hospitais, 
clínicas, edifícios públicos, aeroportos, estações de transportes públicos, sem 
esquecer que Krion® Lux é uma excelente escolha para a vida diária nas nossas casas.

A confiança que os profissionais têm em Krion® Lux deve-se ao desenvolvimento 
contínuo na melhoria das propriedades de durabilidade, funcionalidade e a grande 
relação eficiência/custo que tem, à facilidade de reparação Lux e ao facto de requerer 
pouca manutenção, o que o torna um material ideal para áreas de grande tráfego/
utilização e faz com que os projetos feitos com Krion® Lux brilhem durante mais 
tempo como no primeiro dia.

SETORES E APLICAÇÕES

MOBILIÁRIO
ESCRITÓRIO E 

MOSTRADORES

BANCADAS REVESTIMENTOSINALÉTICACASAS DE 
BANHO 

QUARTOS

MOBILIÁRIO
QUARTOS

MOBILIÁRIO
RESTAURANTE 

BUFFET

CASAS DE 
BANHO 

QUARTOS

HOTÉIS

· Hotéis
· Resorts
· Hostel
· Motel
· Aparthotel
· Boutique Hotel
· Alojamento rural 

· Restaurantes
· Cafés 
· Geladarias e lojas de iogurtes 
· Padarias e pastelarias
· Locais de lazer 
· Restaurantes de comida rápida 
· Estações de serviço

BANCADAS REVESTIMENTOSINALÉTICACASAS DE 
BANHO 

QUARTOS

MOBILIÁRIO
RESTAURANTE 

BUFFET

RESTAURANTES 
CAFETARIAS

MOBILIÁRIO
COMERCIAL

EXPOSITORES

MOBILIÁRIO
ESCRITÓRIO E 

MOSTRADORES

BANCADAS REVESTIMENTO SINALÉTICA CASAS DE 
BANHO 

QUARTOS

BALCÕES DE 
ATENDIMENTO AO CLIENTE /  
EDIFÍCIOS DE EMPRESAS

· Bancos 
· Caixas de poupança 
· Companhias de seguros 
· Balcões de aluguer de veículos
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BANCADAS
LAVATÓRIOS

LAVATÓRIOS 
CIRÚRGICOS

REVESTIMENTOCASAS DE 
BANHO 

QUARTOS

CASAS DE 
BANHO

COMUNS

MOBILIÁRIO
CLÍNICO

SAÚDE

· Hospitais ·
· Clínicas de cuidados primários
· Clinicas especializadas 
· Residências cuidados especiais 
· Comunidades de idosos

REVESTIMENTO

EDIFÍCIOS PÚBLICOS E 
EDUCAÇÃO

MOBILIÁRIO
COMERCIAL

EXPOSITORES

MOBILIÁRIO
ESCRITÓRIO E 

MOSTRADORES

REVESTIMENTO SINALÉTICA

SINALÉTICA

CASAS DE 
BANHO 

QUARTOS

CASAS DE 
BANHO 

QUARTOS

· Escolas 
· Academias 
· Creches

MOBILIÁRIO
ESCRITÓRIO E 

MOSTRADORES

REVESTIMENTO
TRANSPORTE

· Barcos de recreio
· Cruzeiros
· Interior de comboios 
· Caravaning

HABITAÇÕES
PROMOÇÃO

REVESTIMENTOCASAS DE 
BANHO 

BANCADA
COZINHA

MÓVEL
DECORAÇÃO

PRODUTOS 
INDUSTRIAIS

REVESTIMENTOELETRODOMÉSTICOSMÓVEL
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CARREFOUR EXPRESS/ Madrid - Spain
Architecture: Cimbra Arquitectos

ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E 
SUPERMERCADOS

Krion® Lux abre um vasto leque de possibilidades 
na conceção de espaços comerciais, tornando-
se um elemento-chave na transmissão da 
imagem de uma empresa e oferecendo a melhor 
apresentação para cada produto.

Krion® Lux oferece-nos infinitas possibilidades na 
decoração comercial, com uma extensa paleta 
de cores e a possibilidade de unir e curvar placas 
para obter combinações genuínas de cores e 
formas.

SOLID SURFACE É A OPÇÃO PREFERIDA 
DOS PRINCIPAIS FRANCHISINGS 

INTERNACIONAIS DEVIDO ÀS 
POSSIBILIDADES DE INTEGRAÇÃO 

QUE OFERECE INTEGRAÇÃO E 
PERSONALIZAÇÃO

APLICAÇÕES
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LA CALA PHARMACY / VILLAJOYOSA  - Spain
Interior Design: Inside Pharmacy - Photography: Inside Pharmacy

ZEISS VISION CENTER ALTO LAS CONDES/ Santiago de Chile - Chile
Architecture: Pablo Bascur - Photography: Benjamín Vilella

BIOTHERM / Shanghai  - China
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HOTEL FRANCISCO I / Madrid - Spain ISLANTILLA BEACH GOLF RESORT / Huelva - Spain
Architecture: Fraile Project - Interior Design: Mónica Fullana

HOTÉIS

A sua vasta gama de possibilidades de design 
permite-nos planear desde o lobby do hotel até 
ao próprio equipamento dos quartos, incluindo o 
mobiliário, a decoração e os elementos da casa 
de banho.

Krion® Lux oferece-nos ainda grandes 
possibilidades graças à sua nula porosidade e às 
suas propriedades antibacterianas.

APLICAÇÕES

A ESCOLHA DOS MATERIAIS CERTOS 
NA CONCEÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

DE UM HOTEL É UM FATOR 
FUNDAMENTAL E IMPORTANTE QUE 

DEVE SER TIDO EM CONTA PARA 
OFERECER A MÁXIMA DISTINÇÃO, 

GARANTIAS E CONFORTO 
AOS UTILIZADORES
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HOTEL SILKEN PUERTA AMÉRICA / Madrid - Spain 
Architecture: Gälow

HOTEL MONTEMAR MARITIM / Barcelona - Spain 
Interior Design: Rosa Colet Design - Photography: Lluís Valcárcel
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LA BOCA TE LIA / Murcia  - Spain 
Interior Design: Vcmv Arquitectura Interior - Photography: Victor Coll

RESTAURAÇÃO E CAFÉS

O conforto e o calor do material tornam 
Krion® Lux um elemento ideal para o design 
de interiores dos estabelecimentos de 
restauração. A característica mais importante 
para a utilização em restaurantes é ser fácil de 
limpar e exigir pouca manutenção. A sua força, 
a versatilidade para obter qualquer desenho e 
as suas propriedades antibacterianas permitem 
o desenvolvimento de praticamente qualquer 
aplicação. APLICAÇÕES

AS PROPRIEDADES DE KRION® TORNAM 
O MATERIAL A SOLUÇÃO ESTÉTICA 

E FUNCIONAL PARA PROJETOS 
CONTRACT DE RESTAURAÇÃO
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SOON GRILL / Paris - France 
Architecture: Aev Architecture - Photography: Jean-Michel Da Fonte

SELFRIDGES & CO / London  -  United Kingdom 
Interior Design: Diala Dajani

RELISH PASTRY / Catanzaro  -  Italy
Architecture: Barbaro18 - Photography: Luce Catanzariti
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IHU  /  Strasbourg  - France 
Architecture: S&Aa

BALCÕES E ATENDIMENTO AO CLIENTE

Krion® Lux oferece uma série de vantagens, tanto 
a nível técnico como operacional, que são a 
melhor solução para qualquer instalação, desde 
espaços públicos com elevado tráfego pedonal 
(halls, receções, lojas) a espaços mais privados
e calmos (escritórios, salas de reuniões, etc.), 
mas que exigem sempre um elevado grau de 
qualidade e funcionalidade.

O MATERIAL IDEAL PARA
UMA UTILIZAÇÃO CONTINUADA EM

ESPAÇOS COMUNITÁRIOS,
OFERECENDO UM GRANDE

COMPORTAMENTO PERANTE UM
ELEVADO TRÁFEGO DE PESSOAS

APLICAÇÕES
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CHICAGO MERCANTILE EXCHANGE  /  Chicago - USA 
Architecture: Krueck + Sexton Architects - Photography: Imagen Subliminal

VIBENDO /  Elche - Spain - 
Architecture: Behind - Photography: Pittaluga Fotografía

CAPITAL ONE  /  New York - USA 
Architecture: Tpg Architecture
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HOSPITAL UNIVERSITARIO /  A Coruña - Spain 
Architecture: Casa Solo Arquitectos - Photography: Arume Fotografia

SAÚDE E LABORATÓRIOS

Krion® Lux é um material adequado para 
utilização em instalações médicas. Devido 
às suas propriedades antibacterianas e à sua 
composição livre de aditivos, é recomendado 
para utilização em consultórios médicos, quartos 
de hospitais, salas de tratamento e até mesmo 
blocos operatórios, onde as condições higiénicas 
devem ser extremas.

Além disso, a soldadura química entre as 
diferentes partes e a possibilidade de as curvar 
permite-nos criar superfícies contínuas, sem 
juntas nem cantos onde os microrganismos se 
possam acumular.

A EXCELENTE RESPOSTA
DE KRION® LUX CONTRA ATAQUES

QUÍMICOS TORNAM-NO
IDEAL PARA UTILIZAÇÃO EM

LABORATÓRIOS

APLICAÇÕES
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HOSPITAL VETERINARIO CONSTITUCIÓN  /  Valencia - Spain 
Architecture: Dobleese Space & Branding - Photography: Adolfo López

CLÍNICA CETA  /  Madrid - Spain
Architecture: Miguel Ángel Rodríguez Díaz
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ARTDENTECK /  Lyon - France 
Architecture: Selima Zanetti- Colleoni Kentaurus &Agenda I Ida - Photography: Rouveure Marquez

EDIFÍCIOS PÚBLICOS E EDUCAÇÃO

O Krion® Lux é particularmente indicado para 
a aplicação em espaços públicos com uma 
grande afluência de utilizadores. Cumpre os mais 
elevados requisitos higiénicos para instalação 
tanto em casas de banho públicas como noutras 
áreas comuns. A sua nula porosidade, facilidade 
de limpeza e a possibilidade de reparação 
in situ tornam-no o material ideal para um 
uso continuado em espaços comunitários, 
oferecendo um grande desempenho inclusive 
perante ações de vandalismo.

CONTRA QUALQUER MANCHA INTENSA
O MATERIAL É IMEDIATAMENTE

DEVOLVIDO AO SEU ESTADO ORIGINAL
SIMPLESMENTE SEGUINDO AS

INSTRUÇÕES DE LIMPEZA RECOMENDADAS

APLICAÇÕES
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CLUB DE TENIS VALENCIA /  Valencia - Spain
Architecture: Bfm Edificatoria - Photography: German Cabo

CASTELLANA 52 /  Madrid  - Spain 
Architecture: A&P Arquitectura - Photography: Victor Sáhara
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AEROPORTI DI ROMA  /  Roma - Italy 

TRANSPORTE

A durabilidade, permeabilidade, resistência 
às intempéries, à corrosão e as possibilidades 
de adaptação ao projeto tornam Krion® Lux 
um material ideal para utilização no setor dos 
transportes.

A DURABILIDADE, PERMEABILIDADE, 
RESISTÊNCIA ÀS INTEMPÉRIES, À 

CORROSÃO E AS POSSIBILIDADES DE 
ADAPTAÇÃO AO PROJETO

APLICAÇÕES
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FUTURA /  Mexico City - Mexico 
Architecture:Studio Starq - Interior Design: Studio Starq

MILANO- LINATE AIRPORT /  Milan - Italy 
Photography: Vincenzo Tambasco

BORDEAUX AIRPORT/  Bordeaux  - France 
Architecture: Roland Gault - Photography: Jéremie Petit | Sa Adbm.
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LA CASA DE CRISTAL /  Bordeaux  - France
Architecture: Marraud E (Ngeneering Agen) - Interior Design: Agora Bordeaux - Photography: Stéphane Adam 

CASA

No interior de cada casa, está o estilo e a alma 
de cada um dos seus proprietários, com Krion® 
Lux, obtém-se um lar que não só é confortável e 
funcional, mas também único e pessoal.

As inúmeras possibilidades oferecidas por Krion® 
Lux permitem a sua utilização em todas as 
divisões da casa: salas de estar, cozinhas, casas 
de banho, quartos e mobiliário.

A COMBINAÇÃO EXCLUSIVA DAS 
CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS E 

TÉCNICAS TORNAM KRION® LUX 
A SOLUÇÃO IDEAL PARA A 

SUA CASA

APLICAÇÕES
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BARIDHARA IBS ABIANA RESIDENTIAL /  Dhaka  - Bangladesh 
Architecture: Studio Morphogenesis

AC33 /  Valencia  - Spain 
Architecture: Erre Arquitectura - Photography: David Frutos

MADRESELVA /  Salina - Spain 
Architecture: David Olmos Arquitectura -  Photography: Ivo Tavares Studio
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THE WHITE BOW /  Picassent - Spain 
Architecture: On Side -  Photography: Alfonso Calza

DESIGN

Só um material como Krion® Lux consegue 
transformar as ideias em realidade com sucesso. 
Só interessa o que se pretende alcançar, o meio 
é Krion® Lux.

A APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS 
AVANÇOS NOS PROCESSOS DE 

PRODUÇÃO PERMITE A INJEÇÃO 
DO MATERIAL PARA CONSEGUIR 

REPRODUZIR FIGURAS 
COMPLEXAS

APLICAÇÕES
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EDILBI SUISSE /  Sankt Moritz - Swiss 
Interior Design: Fabio Gianoli -  Photography: Lisa Pedrini

RESIDENTIAL BUDVA /  Budva  - Montenegro
Architecture: Branislav Mitrovic and Jelena Kuzmanovic - Photography: Slaven Vilus
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
As características técnicas do Krion® Lux segundo as normas apro-

priadas são apresentadas abaixo. Além destas, Krion® Lux possui 
também certificações tais como NSF(1), Greenguard(2), SCS(3), 

e certificações de resistência ao fogo tais como B-s1-d0(4), B1(5) 
(Alemanha), ou UL94HB(6) e NFPA 259(6) (Estados Unidos). E 

também certificados especiais como os certificados higiénicos 
e de fogo(7) do mercado russo, a certificação do National Test 

center of Polymer and Building Materials, CSTB(8) (França) para 
fachadas, Reach europeu(9)...
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Krion® Lux Porcelanosa Solid Surface é um material agradável e quente ao toque, semelhante à pedra natural. É composto por 
dois terços de minerais naturais (ATH) e tem uma baixa percentagem de resinas de alta resistência. Esta composição confere a 
Krion® Lux uma série de propriedades exclusivas: não poroso, durável, altamente resistente e fácil de reparar, requerendo pouca 
manutenção e de fácil limpeza. Krion® Lux foi classificado de acordo com o seu comportamento perante o fogo como Euroclasse 
B s1 d0 sem restrições de acordo com a norma EN 13501-1, B1 com base na norma DIN 4102 e “Class A” de acordo com a norma 
americana ASTM E84. Foi também declarado não tóxico por laboratórios externos e em termos de emissões de VOC, classifi-
cado como A+ e Greenguard Gold pela UL, Certificado ANSI 51 “Food Equipment Materials” pela NSF, de cumprimento com o 
REACH pela SGS e isento de SiO2 e Bisfenol A.

Quadro 1. Propriedades mecânicas, estruturais e de segurança

Quadro 2. Propriedades físicas, de uso e durabilidade

PROPRIEDADE MÉTODO DE ENSAIO RESULTADO

Módulo de flexão ISO 178 / ASTM D790
9.000 – 12.000 MPa

1.300.000 – 1.740.000 psi

Resistência à flexão ISO 178 / ASTM D790
62 – 80 MPa

9.000 – 11.600 psi

Alongamento por rutura em flexão ISO 178 / ASTM D790 0,6% – 1,20 %

Módulo de tração ISO 527 / ASTM D638
9.500 – 11.500 MPa

1.370.000 – 1.670.000 psi

Resistência à tração ISO 527 / ASTM D638
40 – 50 MPa

5.800 – 7.300 psi

Alongamento por rutura em tração ISO 527 / ASTM D638 0,6% – 0,9%

Resistência à compressão ISO 604 / ASTM C365
98 – 115 MPa

14213 – 16679 psi

Resistência ao impacto por bola ISO 19712-2 (324 g) / NEMA LD3 (224 g) > 200 cm

Resistência ao impacto IZOD ISO 180 / ASTM D256
3,9 KJ/m²

4,2 KJ/m²

Resistência ao deslizamento (Método do pêndulo) UNE 12633 (Acabamento de lixa(1): grão 40 - 1000) 
USRV: 48 – 9

Resistência ao deslizamento (Coeficiente de Fricção) ASTM C1028
Coeficiente estático seco: 0,8-0,69

Coeficiente estático húmido: 0,82-0,62

Prova de carga ISO 19712-2 Superado

Estabilidade dimensional a 20ºC ISO 4586-2 / NEMA LD3 Superado

Resistência a fissuras UNE 432-2 Satisfatório

Resistência à geada ISO 10545-12 Superado

PROPRIEDADE MÉTODO DE ENSAIO RESULTADO

Densidade ISO 1183 / ASTM D792 1,65 - 1,85 g/cm³

Dureza Rockwell ISO 19712 (UNE-EN 2039-2) / ASTM D785 > 90

Dureza Barcol ISO 19712 / ASTM D2583 65-70

Dureza Bola ISO 19712 (UNE-EN 2039-1) 250 - 290 N/mm²

Expansão térmica ISO 11359-2 (EN 14581) / ASTM D696
3,5±0,3·10-5 ºC-1

1,9±0,3· 10-5 ºF-1

Tª Deflexão sob carga 1,82 N/mm² ISO 75 / ASTM D648
95-105 ºC

203-221 ºF

Condutividade térmica EN 12667 / ASTM C518 (0 ºC – 40 ºC) 0,10 - 0,22 W/m· K

Resistência ao calor seco

ISO 19712 Satisfatório

Resistência ao calor húmido

Resistência ao cigarro

Resistência choque térmico

Resistência alta temperatura (calor seco) NEMA LD3 Satisfatório

Resistência ao desgaste ISO 4586 0,028 %/25 rev

Resistência à água em ebulição ISO 4586 / NEMA LD3 Satisfatório

Absorção de água ASTM D570 0,02% - 0,04%

Estabilidade à luz (Arc Xenon) (3000 h) UNE-EN 438 / ISO 19712 / ASTM G155 Satisfatório

Estabilidade da cor NEMA LD3 Satisfatório

Isolamento global acústico ISO 717-1 33,5 dBA

Isolamento acústico de impacto (passos) UNE EN ISO 10140-1:2016. Anexo H 17 dB

Resistência e resistividade elétrica UNE-EN 61340 2 · 10¹² Ω

Deslizamento de móveis UNE EN 424:2002 Correto (32kg)

Efeito da cadeira com rodas UNE EN 425:2002 Correto (25.000 ciclos)

Perfuração estática EN ISO 24343-1:2012 Recuo < 0,01 mm / Sem deterioração

Arranque de superfície UNE EN 13329:2016. Anexo D > 2,1 N/mm2



39

Quadro 4. Propriedades de desempenho perante o fogo

Quadro 3. Propriedades higiénicas, de manutenção e sustentabilidade

* Só em Snow White 1100 EAST.

* Resultados para placas de cores sólidas (exemplo: Snow White 1100) e 12 mm de espessura. Os valores são informativos, baseados em ensaios realizados em laboratórios exter-
nos e comprovados periodicamente nos laboratórios internos da KRION SOLID SURFACE, S.A.U., e não se destinam a servir de base para cálculos de engenharia. Para cálculos 
precisos, contacte a KRION SOLID SURFACE, S.A.U.

PROPRIEDADE MÉTODO DE ENSAIO RESULTADO

Resistência às bactérias ISO 846 Não admite crescimento

Resistência aos fungos ISO 846 / ASTM G21 Não admite crescimento

Resistência microbiológica em materiais de construção UL 2824 (ASTM D6329) Não admite crescimento

Desgaste e facilidade de limpeza CSA B45.5-11 | IAPMO Z124-2011 Passa

Resistência a manchas-lavabilidade NEMA LD3 Satisfatório

Resistência a agentes químicos ISO 19712 (Método A) Satisfatório

Resistência a manchas em produtos de casa de banho UNE 56867 Satisfatório

Purificação do ar* ISO 27447 Ativo

Autolimpável* ISO 10678 Ativo

Depuración del aire* ISO 22197 Ativo

Degradação química* ISO 10678 Ativo

Migração Regulamento 10/2011 da Comissão Cumpre

Toxicidade do pó de corte

MTA/MA-014/A11

Não tóxicoUNE-EN 12457-4

UNE-EN ISO 11348-3

Teor em SiO2 Instituto Nacional Silicose (INS) Não se encontra

Ecotoxicidade (ambientes terrestres e aquáticos)

OECD 202:2004

Não tóxico

OECD 203:1992

OECD 201:2006

OECD 207:1984

OECD 208:2006

PROPRIEDADE MÉTODO DE ENSAIO RESULTADO

Calor específico UNE-EN 23721 1,361 J/g· K

Resistência térmica UNE-EN 12667 0,064 m2· K/W

Naval IMO Certificate Mod.B & Mod. D

Naval. Toxicidade do fumo IMO FPTC Part 2 Passa

Fachada ventilada UNE-EN 13501-1 B-s1,d0 

Reação ao fogo UNE-EN 13501-1 B-s1,d0

Inflamabilidade
UL94HB Passa

UL94V V0

Superfície queimada ASTM E84 (NFPA 255)
Propagação de chama 0

Fumo desenvolvido 5

Superfície de solo queimada CAN/ULC-S102.2
Propagação de chama 0

Fumo desenvolvido 0

Classificação ao fogo DIN 4102-1 B1 sem restrições

Potencial calorífico ISO 1716 / NFPA 259 9,3 MJ/kg

Ignição NFPA 268 Passa

Inflamabilidade. Características de combustão superficial de materiais de 
construção NFPA 101 Class A

Temperatura de ignição com chama ASTM D1929 440 ºC

Temperatura de autoignição ASTM D1929 490ºC

Ensaio único de artigo em combustão para materiais e produtos de constru-
ção GB/T20284-2006 Passa

Norma Gosudarstvennyy GOST Passa
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