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KRION

®

A SUPERFÍCIE SÓLIDA
DO GRUPO PORCELANOSA
KRION® é uma superfície sólida (Solid Surface) de nova geração desenvolvida pela Systempool, empresa do Grupo
Porcelanosa.
LOJAS
Com mais de 400 lojas repartidas por todo o mundo; de Madrid a Nova-Lorque, passando por cidades como Londres, Milão
ou Paris, Porcelanosa Grupo assegura assim a sua presença nos cinco continentes para mostrar o contínuo progresso de
inovação e design de todos os seus produtos.
A INFRASTRUCTURA
Na Porcelanosa destacamos o êxito dos nossos productos em três parâmetros: Qualidade absoluta, uma rede comercial
própria e uma infraestructura que engloba todos estes factores.
Para nós, a infraestructura é ponto chave no êxito dos nossos productos. A nossa intenção é que estas produzam uma
perfeita combinação entre funcionalidade, versatilidade e distinção.

PRESENÇA EM 144 PAÍSES
450 LOJAS PORCELANOSA
CERCA DOS 5.000 TRABALHADORES
EXPORTAMOS 85% DA PRODUÇÃO
FABRICANTES DESDE 1973

KRION®

SOLID SURFACE DE
NOVA GERAÇÃO
KRION® é uma superfície sólida (Solid Surface) de nova geração
desenvolvida pela Systempool, empresa do Grupo Porcelanosa.

FÓRMULA EXCLUSIVA

É um material cálido ao tato e similar à pedra natural. Este material está composto por duas terças
partes de minerais naturais (ATH: Trihidrato de Alumina) e uma baixa percentagem de resinas de
grande resistência. Esta composição fornece ao KRION® particularidades exclusivas: carência de
poros, antibactérias, sem nenhum tipo de aditivo, dureza, resistência, durabilidade, facilidade de
reparação, pouca manutenção e fácil limpeza.
Trabalha-se de forma similar à madeira, o que nos permite cortar as placas, uni-las, formá las
termicamente para realizar peças curvas e inclusivamente oferece a possibilidade de empregar
se no sistema produtivo através de injeção, conseguindo construir diferentes desenhos e projetos
inatingíveis com outros materiais.

NATURE INSPIRATION

Podemos criar espaços sem juntas, o que impede a absorção de líquidos e facilita a sua limpeza
e manutenção.
Dispomos de uma vasta gama de cores entre as quais se destaca o acabamento branco pela sua
pureza e neutralidade, sobressaindo face a outros materiais similares.
É um material ecológico, pois pode-se reciclar a 100%. Qualquer produto fabricado com KRION®
pode ser reprocessado e utilizado de novo no seu ciclo de produção.

DIVERSIDADE DE CORES

KRION® é um material compacto criado a partir de pó de
alumina desde 7 micras e monómeros avançados, além de
acrescentar exclusivos aditivos desenvolvidos pelo nosso
departamento de I+D.
O trihidrato de alumina (ATH) é extraído do mineral e refinado
antes de ser usado, chegando até 99,8% de pureza.
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COM PRESENTE E FUTURO

PENSADO PARA MELHORAR A SUA
QUALIDADE DE VIDA
KRION® PARA O DIA-A-DIA
KRION® foi desenvolvido pensando em diferentes
aplicações, convertendo-se no material ideal para a
criação de diferentes espaços. Assim sendo, tanto
podemos encontrar KRION® na bancada da nossa
cozinha, como no mobiliário do escritório ou no
revestimento interior do nosso restaurante favorito.

KRION® PARA SI E PARA OS SEUS
KRION®, embora se possa aplicar em diferentes setores,
destaca pela sua perfeita utilização na habitação.
Propriedades como a sua baixa emissão de compostos
voláteis, antibactérias, fácil limpeza, apto para uso
alimentar ou alta resistência aos ataques químicos
convertem a nossa casa num lugar seguro sobretudo
para os mais pequenos da casa.
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ECOLÓGICO
KRION® é um material que respeita o meio ambiente,
duas terças partes da sua composição correspondem
a minerais naturais. Outros aspetos que o caracterizam
em matéria ambiental são o fato de não ser emissor de
compostos voláteis, bem como a qualidade de ser um
material facilmente reparável que recobra o seu aspeto
inicial.

MATERIAL DURADOURO
É composto principalmente por minerais naturais
e uma baixa percentagem de resinas de grande
resistência. Esta composição concede ao KRION® umas
características particulares: carência de poros, dureza,
resistência, durabilidade, facilidade de reparação,
escassa manutenção e fácil limpeza.
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VERSATILIDADE AO SERVIÇO DO ESPAÇO
IDEAL PARA DIFERENTES SETORES
KRION® foi desenvolvido pensando em diferentes aplicações, convertendo-se no material ideal para a criação de
diferentes espaços.
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CASAS
Apartamentos,
Moradias,
Lofts,
etc...

TRANSPORTES
Aeronáutico,
Ferroviario,
Náutico,
etc...

DESIGN
Arte,
Produto,
Complemento,
etc...

ESPAÇOS PÚBLICOS E GOVERNAMENTAIS
Escolas,
Museus,
Auditórios,
Estação de serviços câmaras,
Municipais,
etc...

RESTAURAÇÃO
Bares,
Restaurantes,
Casinos,
etc...

HOTÉIS
Hotéis,
Pousadas,
Parques de campismo,
etc...

LOCAIS COMERCIAIS E EMPRESAS
Franquias,
Lojas privadas,
Centros comerciais
Sedes empresas,
Ginásios,
etc...

SAÚDE
Hospitais,
Laboratórios,
Clínicas,
etc...
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MAIS PROPRIEDADES...
...MAIS POSSIBILIDADES, MAIS APLICAÇÕES
A soma de propriedades fazem do KRION® um material inovador e exclusivo.
Alta composição mineral

Tecnicamente KRION® atinge o nível de brancura de 99,8%
o que combinado com o seu alto índice de reflectância
apresenta um material luminoso e puro, algo inédito em
materiais sólidos.

Antibactérias

Ecológico / 100% reciclável

KRION® não permite a proliferação nem crescimento de
bactérias ou fungos na sua superfície, esta propriedade é
intrínseca à composição do material e não requer aditivos
acrescentados para atingir este efeito permanente.

KRION® é um material 100% reciclável. Qualquer produto
fabricado com KRION® pode ser reprocessado e utilizado de
novo no ciclo de produção ao terminar o seu ciclo de vida.

Baixo peso

Resistente à compressão

Juntas impercetíveis

Resistente à flexão

A densidade do KRION® em comparação com outras
superfícies sólidas como as porcelanas técnicas, quartzos
artificiais ou mármores naturais é menor e, portanto, isto
pode ver se refletido na facilidade de manipulação do
mesmo. Por exemplo na criação de bancadas e mobiliário
mais ligeiro, mantendo todas as outras propriedades de
KRION®.

O ensaio de compressão é um ensaio técnico para definir
a resistência de um material, a sua deformação ou rotura
perante um esforço de compressão. O nosso alto valor de
resistência situa-nos junto aos materiais com muito bom
comportamento face à Compressão, como são os pétreos.
Estes valores podem ser utilizados para o cálculo de
estruturas para desenhadores e/ou arquitetos.

As figuras e placas de KRION® podem unir-se entre elas
mediante kits adesivos de união elaborados com similar
fórmula que se emprega na elaboração das peças, para
garantir a continuidade química e física das juntas.

A resistência à flexão é uma combinação dos esforços
de tração e compressão, estes esforços deformam os
elementos de maneira que empenam. Muitos materiais
sólidos não aguentam grandes esforços e fissuram. KRION®
possui altos valores de resistência à flexão que fazem com
que se possa transportar melhor, que se possam fabricar
vãos estéticos e superfícies com maior segurança que com
outros materiais.

Baixa condutividade térmica

Apto para uso alimentar

A condutividade térmica é uma propriedade física dos
materiais que mede a capacidade de condução do calor.
Quanto menor for a sua condutividade térmica, um material
será mais isolante. Utilizar KRION® em superfícies ou
revestimentos contribui para a eficiência energética de
qualquer divisão ou fachada.
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Ultra blanco

Este material é composto de duas terças partes de minerais
naturais e uma baixa percentagem de resinas de grande
resistência.

KRION® é apto para uso alimentar, cumprindo as normativas
norte-americanas e europeias, por isso pode-se empregar
em contato com alimentos.

Não poroso

Fácil limpeza

Termocurvado

Retro-iluminação

Resistente ao impacto

Resistente a ambientes extremos

Resistente à radiação solar

Elevada resistência ao fogo

Antiestático

Isolamento acústico

KRION® é um material não poroso, o que facilita a não
acumulação de bactérias. Esta propriedade torna-o ideal
para ambientes com alta exigência higiénico-sanitária como
as salas de operações ou salas brancas.

As placas de KRION® são moldáveis termicamente,
podendo-se criar curvas e figuras de diferentes raios suaves
mediante esta técnica.

A capacidade de KRION® para absorver a energia dos
golpes sem provocar rotura é a mais alta dentro do mundo
das superfícies sólidas. A resistência do nosso material é
muito elevada perante o ensaio de bola de grande diâmetro
(324g), onde alcança a altura de 1,9 metros e dez impactos
consecutivos sem rotura.

KRION® é um produto com uma extraordinária estabilidade
face à exposição das radiações ultravioletas (UV). A maior
estabilidade obtém se na cor branco, devendo-se consultar
o fabricante sobre o resto das cores.

A eletricidade estática é a acumulação de cargas na
superfície de um material e pode se gerar mediante a fricção
com outro material. Muitos materiais classificam-se pelas
suas características de resistividade e os valores que possui
KRION® encontram-se dentro da zona de antiestaticidade,
muito próximos ao isolamento segundo os escalões
marcados pela ESD (Electrostatic Discharge Association).

Perante qualquer mancha comum, queimadura superficial,
graffiti ou marcadores, o material é imediatamente devolvido
ao seu estado original simplesmente seguindo as nossas
instruções de limpeza recomendadas.

O KRION® Lux permite criar ambientes retro-iluminados.
Combinando diferentes espessuras do material podem-se
conseguir espetaculares efeitos luminosos.

As superfícies de KRION® estão preparadas para suportar
ambientes extremos, como por exemplo, ambientes
marinhos, exposição ao vapor, imersão em água ou
ambientes gelados, entre outros.

A família de produtos KRION® está considerada como
praticamente ignífuga por não permitir a propagação de
incêndios; classificada segundo UNE EN 13501 como
Euroclass B s1 d0 e B1 (sem restrições) segundo a DIN
4102.

KRION® possui uma características físicas intrínsecas que
o convertem num material que contribui positivamente para
o isolamento acústico contra os diferentes tipos de ruído.
Isto é devido à sua densidade, nula porosidade, diferentes
espessuras e por não ter juntas. Se temos em conta que
a intensidade sonora é uma magnitude logarítmica, uma
pequena redução em dB pode supor uma diferença notável
na nossa perceção do ruído. Em concreto, se reduzimos a
mesma em 10 dBA o ouvido humano apercebe-o como se
fosse a metade. KRION® é capaz de isolar até 14 dB.
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IMAGINE SEM LIMITES
NÃO IMPORTA O QUE SE QUISER ATINGIR,
O MEIO É KRION®
O CONTRACT POR EXCELÊNCIA
Com KRION® o projetista pode desenvolver e explorar
todas as características que este material nos oferece.

MATERIAL DE VANGUARDA
KRION® é um material na vanguarda das tendências
predominantes atualmente. O material ideal no âmbito
da criação de espaços com estilo.

JOGO DE POSSIBILIDADES
KRION® é um material polivalente e multifacetado,
capaz de se adaptar a todo o tipo de projetos,
satisfazendo as expetativas mais exigentes.

ADAPTAÇÃO AO ESPAÇO
As propriedades intrínsecas de KRION® permitem ao
projetista adaptar-se ao espaço de forma magistral,
sem sacrificar conceitos.

AO SERVIÇO DO CLIENTE
Oferecer soluções de design para todos os âmbitos,
adaptando-se ao gosto e às necessidades, tanto
funcionais, como dimensionais e estéticas do Cliente.

PARA DIFERENTES SETORES
A sua amplitude de opções e exclusividade permite criar
um espaço único em habitações, edifícios públicos,
restauração, locais comerciais, hotéis, hospitais...
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APLICAÇÕES
TRANSFORME AS SUAS IDEIAS
As múltiplas séries de KRION® oferecem-nos infinitas possibilidades de aplicação, cada uma das propriedades que
KRION® nos proporciona é uma nova ideia, uma nova dimensão, uma nova aplicação.
PRODUTOS

REVESTIMENTO
EXTERIOR
SINALÉTICA

EQUIPAMENTO
CASA DE BANHO

REVESTIMENTO
INTERIOR
IMAGINE SEM
LIMITES
MOBILIÁRIO

BANCADAS

MOBILIÁRIO COMERCIAL

PRODUTOS
Infinitos designs.

REVESTIMENTO EXTERIOR
Fachadas.
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REVESTIMENTO INTERIOR
Paredes, estruturas.

MOBILIÁRIO
Balcões, mobiliário escritório mobiliário
interiores.

MOBILIÁRIO COMERCIAL
Expositores, displays, garrafeiras.

BANCADAS
Cozinha, balcões vitrinas, balcões.

EQUIPAMENTO CASA DE BANHO
Bancada, lavatório, prato de duche, banheira
acessórios.

SINALÉTICA
Logótipos, sinais.

15

CASAS
Dentro de cada casa encontra-se o estilo e a alma de cada um dos
seus donos, com KRION® consegue uma casa não só confortável e
funcional mas também única e pessoal.
As inúmeras possibilidades que KRION® oferece permitem a sua
utilização em todas as divisões da casa: salas, cozinhas, casas de
banho, quartos e mobiliário.

Aplicações
Produtos

Revestimento exterior

Revestimento interior

Mobiliário

Mobiliário comercial

Equipamento casa de banho

Bancadas

Sinalética

A EXCLUSIVA COMBINAÇÃO DAS
CARACTERÍSTICAS ESTÉTICAS E
TÉCNICAS CONVERTEM KRION® NA
SOLUÇÃO IDEAL PARA A SUA CASA.
16

251 Dekalb - Philadelphia - USA

17

Ibiza Showroom Pictures by Verónica Martinez / Ibiza - Spain
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DESIGN
Só um material como o KRION® é capaz de conseguir com êxito a
transformação das ideias em realidade. Só importa o que se quer
conseguir, o resto faz o KRION®.

Aplicações
Produtos

Revestimento exterior

Revestimento interior

Mobiliário

Mobiliário comercial

Equipamento casa de banho

Bancadas

Sinalética

Societé XL Insurance / Paris - France

A APLICAÇÃO DOS ÚLTIMOS
PROGRESSOS NOS PROCESSOS
PRODUTIVOS, PERMITEM A INJEÇÃO
DO MATERIAL PARA CONSEGUIR
REPRODUZIR FIGURAS COMPLEXAS.
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Tunnel / Enschede - Holland

Pulkovo International Airport / Saint Petersburg - Russia
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TRANSPORTES
A durabilidade, impermeabilidade, resistência à intempérie, à
corrosão e as possibilidades de adaptação ao projeto fazem de
KRION® um material ideal para a sua utilização no setor dos
transportes.

Aplicações
Produtos

Revestimento exterior

Revestimento interior

Mobiliário

Mobiliário comercial

Equipamento casa de banho

Bancadas

Sinalética

A DURABILIDADE,
IMPERMEABILIDADE, RESISTÊNCIA
À INTEMPÉRIE, À CORROSÃO E AS
POSSIBILIDADES DE ADAPTAÇÃO AO
PROJECTO.
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HOTÉIS
As suas vastas possibilidades de design permitem-nos projetar
desde o hall de um hotel até ao próprio equipamento dos quartos,
incluindo o mobiliário, a decoração ou os elementos da casa de
banho.
KRION® também nos oferece grandes possibilidades para a zona
de SPA graças à sua porosidade nula e às suas propriedades
antibacterianas.

Aplicações
Produtos

Revestimento exterior

Revestimento interior

Mobiliário

Mobiliário comercial

Equipamento casa de banho

Bancadas

Sinalética

SPAS, PISCINAS, SAUNAS OU
BANHOS TURCOS SÃO ALGUNS DOS
ELEMENTOS QUE NOS PERMITE CRIAR
ESTE VERSÁTIL MATERIAL.
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Hotel Envoy / Boston - USA

Hotel Saint-Gelais / Angoulême - France

Hotel Mercure Madrid Centro (Lope de Vega) / Madrid - Spain
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SAÚDE
KRION® é um produto adequado para a sua aplicação em centros
médicos. Devido às suas propriedades antibacterianas e à sua
composição sem aditivos, é um material recomendado tanto em
consultas médicas como em quartos de hospitais, salas de curativos
e inclusive salas de operações, onde as condições higiénicas devem
ser extremas.
Além disso, a soldadura química entre as diferentes peças e a
possibilidade de curvar as mesmas permitem-nos criar superfícies
contínuas, sem juntas ou esquinas onde se possam acumular
micro-organismos.

Aplicações
Produtos

Revestimento exterior

Revestimento interior

Mobiliário

Mobiliário comercial

Equipamento casa de banho

Bancadas

Sinalética

KRION® SUPERA OS CRITÉRIOS DAS
NORMATIVAS NORTE-AMERICANAS E
EUROPEIAS ASTM G 21 E
UNE EN ISO 846.
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Hospital Universitario A Coruña (CHUAC) / A Coruña - Spain

PositrónMed / Santiago de Chile - Chile
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Vodafone / Madrid - Spain

T-Mobile / New York - USA

26

LOCAIS COMERCIAIS E
EMPRESAS
O KRION® abre um leque de possibilidades no design dos espaços
comerciais, tornando-o numa peça fundamental para transmitir a
imagem cuidada de uma firma e oferecer a melhor apresentação
para cada produto.
KRION® oferece-nos infinitas possibilidades em decoração
comercial, com uma extensa paleta de 90 cores e a possibilidade
de unir e curvar placas, para conseguir combinações genuínas de
cores e formas.

Aplicações
Produtos

Revestimento exterior

Revestimento interior

Mobiliário

Mobiliário comercial

Equipamento casa de banho
Binney Street / Boston - USA

Bancadas

Sinalética

OS SOLID SURFACE SÃO A
OPÇÃO PREFERIDA PELAS
PRINCIPAIS FRANQUIAS DE
ÂMBITO INTERNACIONAL PELAS
POSSIBILIDADES QUE OFERECE DE
INTEGRAÇÃO.
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RESTAURAÇÃO
O conforto e a calidez do material fazem de KRION® um elemento
idóneo para o interiorismo dos locais de restauração. Destacável
para a sua aplicação em restaurantes é a sua facilidade de limpeza
e pouca manutenção. A sua resistência, a versatilidade para obter
qualquer design e as suas propriedades antibacterianas permitem
praticamente o desenvolvimento de qualquer aplicação.

Aplicações
Produtos

Revestimento exterior

Revestimento interior

Mobiliário

Mobiliário comercial

Equipamento casa de banho

Bancadas

Sinalética

PODEMOS OBTER UNS RAIOS DE
CURVATURA CONCRETOS APLICANDO
CALOR E FORÇA DURANTE UM TEMPO
DETERMINADO PARA CONSEGUIR A
FORMA DESEJADA.
28
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Noor Island / Abu Dhabi - United Arab Emirates
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ESPAÇOS PÚBLICOS E
GOVERNAMENTAIS
KRION® está especialmente indicado para a aplicação em espaços
públicos com grande afluência de utilizadores. Cumpre as máximas
exigências higiénicas para a sua instalação tanto em casas de banho
públicas como noutras zonas comuns. A sua nula porosidade, a
facilidade de limpeza e a possibilidade de reparação in situ tornam-no
no material idóneo para um uso contínuo em espaços comunitários,
oferecendo um grande comportamento inclusivamente perante
ações de vandalismo.

Aplicações
Produtos

Revestimento exterior

Quioscos de Información Turística / Madrid - Spain

Revestimento interior

Mobiliário

Mobiliário comercial

Equipamento casa de banho

Bancadas

Sinalética

French Embassy / Bangkok - Thailand

PERANTE QUALQUER MANCHA
INTENSA O MATERIAL É
IMEDIATAMENTE DEVOLVIDO AO SEU
ESTADO ORIGINAL SIMPLESMENTE
SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DE
LIMPEZA RECOMENDADAS.
31

KRION

®

À VOLTA DO
MUNDO
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33

CASAS

LOFT (PHILADELPHIA, USA)

DOMAINE DE LA FORÊT (MEUDON, FRANCE)

VIVIENDA MUHER (MURCIA, SPAIN)

CASA WESTON (ALICANTE, SPAIN)

VIVIENDA PARTICULAR (HASSELT, BELGIUM)

VIVIENDA PARTICULAR (TERUEL, SPAIN)

VIVIENDA PARTICULAR (CÁDIZ, SPAIN)

VIVIENDA UNIFAMILIAR (MADRID, SPAIN)

34

DESIGN

MOBILIARIO NH HOTELES (MADRID, SPAIN)

GEOMETRICORGÁNICO - CECILIA ARANEDA (CHILE)

CAPSULA - NIHIL ESTUDIO KAPPS (VALENCIA, SPAIN)

FRUTERO INSPIRA - UJI (CASTELLÓN, SPAIN)

MANUEL ALONSO - RESTAURANTE CASA MANOLO /
ESTRELLA MICHELIN (VALENCIA, SPAIN)

AFTERNOON DELIGHT - INSTITUTO EUROPEO DI DESIGN
(MADRID, SPAIN)

YERBA - VERÓNICA MARTÍNEZ (MADRID, SPAIN)

DANZA AFRICANA - QUICO TORRES (ALICANTE, SPAIN)

35

HOTÉIS

SOFITEL HOTEL (HAIKOU, CHINA)

RADISSON BLU MALL OF AMERICA (MINNESOTA, USA)

HOTEL CHAVANEL (PARIS, FRANCE)

NH HOTELES (MADRID, SPAIN)

THB OCEAN BEACH (IBIZA, SPAIN)

HOTEL CALDERON (BARCELONA, SPAIN)

AKOYA HÔTEL & SPA (REUNION ISLAND, FRANCE)

HOTEL FRANCISCO I (MADRID, SPAIN)
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SAÚDE

CLINICA CETA (MADRID, SPAIN)

CLINICA DENTAL Y GINECOLOGICA (CASTELLÓN, SPAIN)

HOSPITAL UNIVERSITARIO (CHUAC) (A CORUÑA, SPAIN)

FONT DE MORA - FARMACIA (VILA-REAL, SPAIN)

CLINICA LAS CONDES (LAS CONDES, CHILE)

HOSPITAL VIRGEN DEL CASTILLO (MURCIA, SPAIN)

EYE FACE SURGICAL INSTITUTE (TORONTO, CANADA)

CLINICA LORENTE (ZARAGOZA, SPAIN)
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LOCAIS COMERCIAIS E EMPRESAS

VIDAL SASSON (SHANGHAI, CHINA)

EMPORIUM (BANGKOK, THAILAND)

BERSHKA GRUPO INDITEX (BOLOGNA, ITALY)

ESTUDIO DE ORTIZ Y LEON (MADRID, SPAIN)

UROVESA (SANTIAGO DE COMPOSTELA, SPAIN)

HOLAVISION (BARCELONA, SPAIN)

ABU DHABI MALL FOOD COURT
(ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES)

PC EXPERIENCE FNAC (LISBOA, PORTUGAL)
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RESTAURAÇÃO

CHEESE BAR - HOTEL MELIÁ SARRIÀ (BARCELONA, SPAIN)

RESTAURANTE OTTO (MADRID, SPAIN)

BODEGAS ARZUAGA NAVARRO (VALLADOLID, SPAIN)

LA LONJA (MADRID, SPAIN)

RESTAURANTE VINATEROS 28 (MADRID, SPAIN)

HELADERIA MAMA GOYE (SEVILLA, SPAIN)

FABORIT ALCOBENDAS (MADRID, SPAIN)

VENEZA GOLD (ALGARBE, PORTUGAL)
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ESPAÇOS PÚBLICOS E GOVERNAMENTAIS

ECOLE MATERNELLE OLYMPE DE GOUGES (FRANCE)

3M (MADRID, SPAIN)

DOGA KOL. (ISTANBUL, TURKEY)

MERCADO SAN AGUSTIN (TOLEDO, SPAIN)

PLAZA CIUDADES HERMANADAS (VALLADOLID, SPAIN)

CINE DEL BAGES (BARCELONA, SPAIN)

CLUB DE TENIS (VALENCIA, SPAIN)

SALLE AUDIENCE (LORIENT - FRANCIA)
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A seguir apresentam-se as características técnicas de KRION® Lux com as normas adequadas. À parte das mesmas, KRION® Lux também possui certificações
como a NSF(1), Greenguard(2), SCS(3), e de resistência ao fogo como B s1 d04(4),
B1(5) (Alemanha), ou UL94HB(6) e NFPA 259(6) (Estados Unidos). E também
certificados especiais como os 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® PORCELANOSA Solid Surface com resistência ao fogo Euroclass b s1 d0 de acordo com a Norma E 13501-1:2003, B1 sem restrições
de acordo com a Norma DIN 4102, Certificado Greenguard Gold, Certificado NSF/ANSI 5 Food Equipment Materials e cumprindo a diretiva
Reach Compliance com número de certificado HKHL 1501002788JL, assim como sendo declarado material sem Bisfenol A segundo o ensaio
nº 220.I.1508.076.ES.01.
Propriedade
Densidade

Método de ensaio
ISO 1183 / ASTM D792

Módulo de elasticidade à flexão

Resultado do ensaio

Unidades/medidas

1,71 - 1,77

g/cm3

8500 - 11900

MPa

60 - 78

MPa

0,7-0,85

%

9380 - 11325

MPa

40 - 60

MPa

97 - 117

MPa

ISO 178 / ASTM D790
Resistência à flexão

Elongação

ISO 178 / ASTM D638

Módulo de elasticidade à tração
ISO 527 / ASTM D638
Resistência à tração

Resistência à compressão

ISO 604

Resistência ao impacto (queda de esfera)

ISO 19712-2
UNE EN 438-2
ISO 4586-2
NEMA LD 3

Satisfatório (sem rotura)

Esfera 324 g / altura 1,9 m (2 m)

RResistência à abrasão

UNE EN 438-2
ISO 4586-2

0,028

% massa / Δ Massa (%) cada 25 ciclos

0,1 - 0,30

% peso

0,1 - 0,30

%% espessura

Grau 5: Não há alteração

Graus de 1 a 5

Resistência à imersão em água em ebulição

UNE EN 438-2
ISO 4586-2
NEMA LD 3

Resistência às bactérias

ISO 846 / ASTM G22

Resistência aos fungos

ISO 846 / ASTM G21

Sem proliferação

UNE ENV 12633

Propriedades antiderrapantes em função do
acabamento lixa desde (40-600)

Estabilidade dimensional

ISO 4586-2
UNE EN 438-2

Estabilidade dimensional a temperaturas elevadas

UNE-EN 438-2

Coeficiente de dilatação térmica linear

Rd (rugosidade) pêndulo

0,8 - 0,69

Coeficiente estático seco

0,82 - 0,62

Coeficiente estático húmido

0,7 - 0,35

Coeficiente Dinâmico húmido

ASTM C1028

ANSI A.137.1:2012

Expansão térmica linear

Rd = 40 Clase 2 - Rd = 12 Clase 0

ISO 11359-2
ASTM D696
UNE-EN 14581

0,02 (90% HR y 23ºC)
0,08 (23% HR y 23ºC)
0,18 (70ºC)
0,10 (95% HR y 40ºC)

% alteração comprimento

% alteração comprimento

3,5 x 10-5

λ(mm/m ºC)

0,112

3*λ(mm3/m3 ºC)

Resistência às intempéries artificiais Arco de xénon
(3000 h)

ISO 4586-2
UNE EN 438-2
ISO 4892-2

Grau 5: Não há alteração

Escala de cinzentos Graus de 1 a 5

Resistência à radiação UV Lâmpada UV-313 (1500 h)

UNE EN 438-2
ISO 4892-3

Grau 4,5: Ligeira alteração

Escala de cinzentos Graus de 1 a 5

Grau 5: Não há alteração

Escala de cinzentos Graus de 1 a 5

Solidez à luz (122 h)

ISO 19712-2
UNE 56868:2002

Uniformidade de cor

ISO-19712-2
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Satisfatório

Propriedade

Resistência térmica

Método de ensaio

UNE EN 12667

Resultado do ensaio

Unidades/medidas

q = 104,8

W/m

R = 0,05

m2 · K / W

λ = 0,396

W/m·K

Resistência ao choque térmico (90 - 20 °C /194
- 68 °F)

ISO-19712-2

Satisfatório

250 Ciclos

Resistência superficial ao calor húmido

ISO 19712-2
ISO 4586-2

Satisfatório Grau 5: Não há alteração

Graus de 1 a 5

Resistência superficial ao calor seco

ISO 19712-2
UNE-EN 438-2
ISO 4586-2
UNE 56867 UNE 56842

Satisfatório
Grau 4: Ligeira variação de brilho somente visível em
determinados ângulos de visão

Graus de 1 a 5

Resistência de água fervente

NEMA LD3

Sem alterações visíveis

-

Resistência a altas temperaturas

NEMA LD3

Sem alterações

-

Defeitos superficiais

ISO-19712-2

Satisfatório

Não há defeitos

Dureza Barcol

ISO-19712-2
ASTM D 2583

60 - 65

Unidades

DDureza Rockwell

ISO-19712-2
ASTM D785
ISO-2039-2

> 85

Unidades

Dureza com bola

ISO-19712-2
ISO-2039-1

240 - 280

N/mm2

Satisfatório Grau 4: Ligeira variação de brilho
somente visível em determinados ângulos de visão

Graus de 1 a 5

Resistente às queimaduras de cigarros

ISO 19712-2
UNE-EN 438-2

EEnsaio de carga

ISO-19712-2

Satisfatório (não se observam gretas ou fissuras
após o ensaio)

0,12 mm (flecha residual)

Resistência aos agentes químicos (método A)

ISO-19712-2

Satisfatório 5 (em todos os casos, exceto a acetona
com grau 4)

Graus de 1 a 5

Resistência aos agentes químicos (método B)

ISO-19712-2
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Índice de limpeza de 0 a 75

Resistência aos agentes químicos

UNE 56867

B s1 d0
(com material standard)

Euroclase

ASTM E84

Class A

“IBC class”

DIN 4102-1

B1 (sem restrições)

UNE-EN 13501-1

Classificação ao fogo

Satisfactorio / Satisfatório

UL94HB
NFPA 259

Satisfatório
Satisfatório (6,04 kJ/g)

UNE-EN 438-2

4

Graus de 1 a 5

Eq. Mohs

3

UNE-EN 438-2

5

Graus de 1 a 5

Permeabilidade da superfície

NF T 30-801

8

g/m2 dia / g/m2 dia

Resistência ao vapor de água

UNE 56867
UNE 56842

Satisfatório

Calor específico

UNE 23721

1.361

J/g K

AAbsorção de água

ASTM D570

0,03

%

Temperatura de deflexão (carga 1,82 N/mm2)

ASTM D648

>95

ºC

Resistência aos riscos

Resistência à fissuração

Wear & Cleanability

Toxicidade de poeira de corte

CSA B45.5-11
IAMPO Z124-2011
UNE-EN ISO 11348-3
MTA/MA - 014 / A11
UNE EN 12457-4

Passa

Sem efeitos
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Aviso Legal: As imagens, textos e dados são propriedade da SYSTEM POOL, S.A., com domicílio em Carretera Vila real – Puebla de Arenoso (CV 20), 12.540 Vila real (Castellón). Requer-se o seu consentimento
expresso e por escrito para a utilização e divulgação, quer parcial quer total, dos referidos conteúdos. Corresponde à SYSTEMPOOL, S.A. o exercício exclusivo dos direitos de exploração dos mesmos em qualquer
forma, e em especial os direitos de reprodução, distribuição, comunicação pública e transformação. Todo este material está protegido pela legislação da propriedade intelectual e o seu uso indevido pode ser alvo de
sanções, inclusive penais.

PT

www.krion.com

SYSTEMPOOL, S.A. - Ctra. Villarreal-Puebla de Arenoso, Km 1 / P.O. / Box 372 - 12.540 VILA-REAL (Castellón) - SPAIN
Tel:+34 964 50 64 64 - Fax Nac. 964 50 64 81 - Fax Exp. +34 964 50 64 80 / E-mail: krion@krion.com - www.krion.com

