
421 - FOAM 422 - ERMINE 423 - SORBET 424 - SÉPIA 426 - MEGANE425 - ARENA 427 - FIRE

SOLUTION DYED NYLON

SDN 
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Tipo de Fio/ Tipo de Hilado

Construção / Construcción

Espessura Total / Altura Total

Aplicação / Aplicación

Largura / Ancho

Inflamabilidade / Inflamabilidad

Propensão Eletrostática/Propensión Electrostática

Controle Estático / Control Estático

Tufting Pelo Cortado

11,5 mm (± 10%)

3 (Residencial Pesado)

3,66 m 

Norma ASTM 2859

Menos que 2.0 KV (DIN 54345.3/1985)

Permanente

100% SDN - Resistain® (PA) 

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA | LINHA RESIDENCIAL

www.beaulieu.com.br

Zelando pela melhoria 
contínua de nossos 
produtos e serviços, 

nosso sistema de 
qualidade está em 

conformidade com os 
requisitos da norma 

NBR ISO 9001.

O Green Building 
Council Brasil, criado 
em julho de 2007, é 

uma organização não 
governamental criada 

para auxiliar no 
desenvolvimento da 

indústria da construção 
sustentável no País.

Carpete para tráfego 
residencial pesado.
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Coração Verde - 
Programa de 

Sustentabilidade da 
Beaulieu do Brasil. 

Visite nosso site para 
mais informações.

A Beaulieu do Brasil 
garante este produto 
por 5 anos da data da 
compra original, contra 

defeitos latentes de 
fabricação. 

A Beaulieu do Brasil 
garante que este 

produto manterá, por 10 
anos da data de compra 
original, no mínimo 90% 

do fio, desde que 
instalado e feita a 

manutenção 
adequadamente.
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Repellan é um filme 
invisível aplicado no 

carpete que 
dificulta a penetração 
de resíduos líquidos e 

retém a 
sujeira na superfície, 
tornando a limpeza 

rápida e prática.

SISTEMA DE GESTÃO 
AMBIENTAL

14001

A ISO 14001 é uma 
norma 

internacionalmente 
reconhecida que define o 
que deve ser feito para 
estabelecer um Sistema 

de Gestão Ambiental 
efetivo. A norma é 
desenvolvida com 
objetivo de criar o 
equilíbrio entre a 
manutenção da 

rentabilidade e a redução 
do impacto ambiental; 

com o comprometimento 
de toda a organização. 
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