




The essence of 
the american nature





O cheiro da terra molhada depois da chuva. A cor das 
pradarias no outono. O som da neve a derreter… 
A natureza seduz, ensina e inspira.

Da diversidade das regiões naturais da América, a 
transbordar de vida e repletas de contrastes, nasce AMA. 
Três cores que evocam as texturas da natureza para 
criar ambientes que estimulam os sentidos e transmitem 
amplidão às divisões e as inundam de luminosidade. 







































Los valores en esta hoja técnica son indicativos y por lo tanto no vinculantes. 
Para mayor información póngase en contacto con nuestro departamento técnico.

Unidades Valores

Reação ao fogo
UNE-EN-ISO 9239-1:2002 & ISO 1716:2002

Euroclasses A2fl s1

Coeficiente de dilatação térmica
UNE EN 14617-11:2006

°C-1 20,6 x 10-6

Resistência à flexão
UNE EN 14617-2:2008

MPa 34

Resistência ao impacto
UNE EN 14617-9 2005 

J 7

Resistência ao deslizamento 
UNE EN 14231: 2004

USRV
5 húmido
42 seco

Absorção de água
UNE EN 14617-1:2013

% 0,07

Resistência à compressão
UNE EN 14617-15:2005

MPa 265

Densidade aparente
UNE EN 14617-1:2013

kg/m3 2,350

Resistência à abrasão
UNE-EN 14617-3:2012

mm 27

Resistência química
UNE EN 14617-10:2012

C4 Ácidos: C4           Alcalinos: C3

Resistência aos riscos
UNE EN 101 Ladrilhos cerâmicos. 

MOHS 6 - 7

O quartzo tecnológico COMPAC é composto por 95-97 % de quartzo puro, 3-5 % de polímero aglomerante de resina de poliéster de alta qualidade e menos 
de 1 % de pigmentos. O quartzo é um dos minerais mais duros da natureza e confere às bancadas de quartzo tecnológico COMPAC níveis excecionais de 
resistência à abrasão e aos riscos.

Ficha técnica

Dimensões
Medida útil da placa
305 x 140 cm

Espessuras normalizadas
20 mm e 30 mm, consoante a aplicação e o formato 







Natureza feita arte
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