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REVESTIMENTOS ACÚSTICOS

Sarlon Tra�c 15 dB
A coleção de acústicos Sarlon está renovada. Esta coleção apresenta duas opções de redução de impacto sonoro: 15dB e 19dB essenciais para
espaços com tráfego comercial intenso. Uma paleta plena de cores e novos designs.

SELECIONE UM PRODUTO0

Sarlon Sparkling vinílico
acústico 8

Sarlon Complete Step 8 Sarlon Tra�c 15 dB 8 Sarlon Tra�c 19 dB 8

Sarlon Tra�c Modul'Up 8 Sarlon Compact 8

https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/p9esdp
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/cesac2
mailto:?subject=Sarlon%20Trafic%2015%20dB%20&body=%0D%0A%0Dhttps://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/beelga
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-sparkling-vinilico-acustico/b374jx#teaser
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-complete-step/bgmlj0#teaser
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-19-db/bm45gt#teaser
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-modul-up/bd4g4o#teaser
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-compact/boa7jo#teaser
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Sarlon Canyon

 

Sarlon Tra�c Beton
15dB

 

Sarlon Tra�c Chene
15dB

 

Sarlon Tra�c Ciment
15dB

 

Sarlon Tra�c Code
Zero 15dB

 

Sarlon Tra�c Cristal
15dB

Sarlon Tra�c
Frequency 15dB

 

Sarlon Tra�c Linea
15dB

 

Sarlon Tra�c Resine
15dB

 

Sarlon Tra�c Zebrano
15dB

 

Sarlon Tra�c Uni 15dB

Sarlon & e o ambiente

https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-canyon/blqpmg
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-beton-15db/bdap6t
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-chene-15db/b99ez9
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-ciment-15db/bu97ye
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-code-zero-15db/bp9img
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-cristal-15db/b649ig
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-frequency-15db/b34afi
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-linea-15db/bjd99b
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-resine-15db/bfmeat
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-zebrano-15db/bk06ea
https://www.forbo.com/flooring/pt-pt/produtos/revestimentos-acusticos/sarlon-trafic-15-db/sarlon-trafic-uni-15db/b04xwa
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Sarlon & o ambiente
A dedicação da Forbo em proteger o ambiente e no investimento
por um futuro sustentável também está presente na coleção de
vinílicos acústicos Sarlon.

Energia verde
A coleção Sarlon é produzida com recurso a energia verde e modernas
tecnologias que permitem reduzir os processo de produção ao mínimo
necessário. 

Baixo consumo de tinta
Os padrões desta coleção têm um baixo consumo de tinta graças às
novas tecnologias de impressão. 

Estação de Tratamento de Águas **
Estamos orgulhosos da nossa **Estação de Tratamento de Águas **
que permite que a água usada na produção �que 100% livre dos
componentes de tinta.

**Redução das emissões de carbono
A nossa gama de acústicos cumpre com todas as normas, incluindo as
nossas classes de medição das emissões VOC.Esta coleção é produzida
na Europa e tem como destino os principais mercados europeus, o que
reduz enormemente as emissões de carbono relacionadas com o
transporte. A limpeza simples, a utilização de quantidades reduzidas
de detergentes na lavagem e limpeza e o desempenho duradouros
dos nossos revestimentos também contribuem para um melhor
ambiente, em muitos aspectos. 

Compliance Plus
Por princípio, a Forbo cumpre o compromisso “Compliance Plus” –
com padrões de�nidos no grupo e que vão além dos regulamento e
exigências governamentais. Usamos a Declaração e Análise do Ciclo de
Vida (LCA) para conseguirmos medir e minimizar o impacto ambiental
dos nossos produtos, desde a matéria-prima até ao �nal da vida do
produto. 

Reduzir a limpeza & manutenção
O acabamento PUR faz com que os revestimentos acústicos sejam
fáceis de limpar e como têm um excelente desempenho signi�ca que o
Sarlon se manterá com bom aspecto mesmo em situação de tráfego
intenso. Além disso, a instalação de um sistema de protecção de
entrada Forbo ajuda na retenção de até 90% da sujidade e humidade.

Baixe o volume
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Baixe o volume
Nas escolas, ter um produto com um desempenho acústico adequado
cria uma atmosfera de calma (mesmo que nos corredores estejam
crianças a correr) bené�ca para a aprendizagem. Em escritórios, reduz
o stress e a agressividade. Em hospitais e lares geriátricos um ambiente
calmo e silencioso propicia a recuperação dos pacientes, mesmo que
haja passagem constante e ruidosa do pessoal medico. A melhor
maneira de reduzir o ruído é na sua fonte. Por isso, os revestimentos
acústicos desempenham um papel crucial na redução de ruído nos
edifícios. 

A Forbo Flooring é um especialista em revestimentos acústicos. Temos
mais de 30 de experiência e um conhecimento muito especí�co desta
actividade que nos permite apresentar vinílicos acústicos adequados
às mais variadas aplicações.

Redução do impacto sonoro

Redução do impacto sonoro
Redução do Impacto sonoro

Como é que funciona?

O som é gerado em quase todas as actividades do dia-a-dia. O impacto
sonoro é gerado pelo tráfego em contacto com a superfície do chão.
Por isso, essa é a principal área onde o revestimento in�uencia o
desempenho acústico. 

O impacto sonoro provocado no chão de um local é transmitido
através do pavimento até o piso inferior. De forma a medir a redução
do impacto sonoro de um revestimento de chão, é emitido num
espaço o impacto, usando uma máquina marteladora diretamente
sobre o pavimento em concreto e o nível de som (S1) é recolhido no
piso diretamente inferior (local de receção do som). Posteriormente, o
revestimento de chão é colocado sobre o concreto e o mesmo impacto
sonoro é provocado sobre o revestimento de chão, obtendo-se assim o
novo nível de som (S2). A redução do impacto sonoro segundo a
norma (EN ISO 717-2) é a diferença entre os dois níveis sonoros
recolhidos. 

O impacto sonoro dos revestimentos acústicos Forbo (linoleum e
vinílicos) vão dos 14 até aos 19dB. 

Códigos LRV & NCS
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CódigosLRV & NCS
Faça aqui o download dos códigos NCS e LRV

LRV
Em arquitetura, o Valor de Re�exão da Luz (LRV) traduz-se na
percentagem de luz visível e utilizável que é re�etida por uma
superfície quando iluminada por uma fonte de luz. O LRV pode ser um
fator decisivo aquando da escolha da cor para um espaço / ambiente.
O valor aproximado do LRV de uma cor indica a quantidade de luz
visível que uma cor re�ete. A cor preto tem um LRV de 0% e absorve
toda a luz. O branco tem um LRV de 100% e mantém o espaço
luminosos e fresco. Este valor também está diretamente relacionado
com o uso de iluminação: as cores claras necessitam de menos
iluminação, o que está diretamente relacionado com uma poupança
de energia e do ambiente. Todos os produtos Forbo têm um Valor de
re�exão da luz que acompanham os catálogos de cada produto.

NCS

O código de cor NCS descreve a composição da cor de cada material
com códigos numéricos como por exemplo NCS S 1080-Y70R.é
possível descrever a composição de cada cor, pormenorizadamente. O
NCS tem 1950 cores de�nidas e padronizadas por cada 10 partes de
cor que representam as variações dessa cor. Cada amostra de notação
de cor é visualmente idêntica a outra amostra de cor da mesma
notação, quer se trate de uma cor padronizada NCS ou de uma cor de
entre as 1950 cores padrão. 
Os Valores de re�exão da Luz (LRV) e os códigos NCS estão disponíveis
para todos os items desta coleção

Características técnicas

Características técnicas

Descarregue aqui 

Outros documentos 

Limpeza & instalação

SARLON LRV & NCSp

FICHA TÉCNICAp

DOWNLOAD CENTER S

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/15376/Forbo_Sarlon_Acoustic_vinyl_LRV_NCS_2015%20v2_deff.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/15405/Fobo_Sarlon_Acoustic_vinyl_techn.specs.pdf
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Limpeza & instalação
Sarlon tem limpeza e manutenção muito simples graças à camada de
superfície PUR. 

Descarregue aqui 

 

Descarregue aqui 

Brochura

Brochura
Saiba mais sobre a gama acústica Sarlon 

SARLON INSTRUÇÕES LIMPEZA E MANUTENÇÃOp

SARLON INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO)p

SARLON ACOUSTIC VINYL BROCHUREp

https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/27356/Forbo_Floorcare_instruction_Sarlon_IS-EN.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/29831/Forbo_Sarlon_Installation_Guidance_Note_181215.pdf
https://forbo.blob.core.windows.net/forbodocuments/15307/Forbo_Sarlon_acoustic_vinyl_brochure_EN.pdf

