
Eternal Wood

Espessura total ISO 24346 / EN 428 2,0 mm

Espessura da camada de desgaste ISO 24340 / EN 429 0,7 mm

Tráfego Intenso/Muito Intenso. Comercial: Muito Intenso ISO 10874 / EN 685 34

Tráfego Industrial Geral /Intenso ISO 10874 / EN 685 43

Dimensão da colecção 10

Dimensão dos rolos ISO 24341 / EN 426 2,00 m

Largura dos rolos ISO 24341 / EN 426 ± 25 m

Peso ISO 23997 / EN 430 2,8 kg/m2

Estabilidade dimensional (após exposição ao calor) ISO 23999 / EN 434 < 0,1 %

Resistência às marcas ISO 24343-1 / EN 433 ≤ 0.05 mm

Resistência à abrasão EN 660-2 Grupo T

Resistência a cadeiras com rodízios ISO 4918 / EN 425 Nenhum efeito

Resistência à luz ISO 105-B02 ≥ 6

Flexibilidade ISO 24344 / EN 435 0 10 mm

Resistência aos químicos ISO 26787 / EN 423 Muito boa

Resistência ao escorregamento DIN 51130 R10

Resistência elétrica EN 1081 R1 > 1·109 Ω

Aconselhável para pavimentos aquecidos Sim

CertiQcação áreas úmidas EN 13553 Sim impermeável

Eternal preenche os requisitos da norma EN 14041

Resistência ao fogo EN 13501-1 BV-s1

Resistência ao escorregamento EN 13893 DS - µ ≥ 0,30

Resistência térmica EN 12524 0,25 W/m·K

Voltagem corporal EN 1815 ≤ 2 kv

REACH (Regulamento Europeu) 1907/2006/CE Conforme (1)

(1) Os produtos não contén substâncias da lista em vigor quando da publicação deste documento (atualmente são 38 subs-
tâncias nocivas) em quantidade de < 0,1%m

* Temperatura < 30º

Ambientes modernos, aconchegantes e 
de duração prolongada

VINÍLICO DECORATIVO ALTO TRÁFEGO

Comercial
Bares e Restaurantes
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criando ambientes melhores

Especi cações técnicas

Eternal wood preenche os requisitos da normas ISO 10582 e EN 649.

O sistema de qualidade e gestão ambiental da Forbo Coevorden B.V. (NL) e da Forbo Giubiasco 
S.A.(CH) onde Forbo Eternal é fabricado são certiQcados de acordo com ISO 9001 e ISO 14001

criando ambientes melhores

Forbo Pisos Ltda. 

Rua Laguna, 708 - Santo Amaro 

CEP 04728 - 001 São Paulo SP - BRASIL

Tel. 00 55 11 56418228

Fax 00 55 11 56439828

info@forbo-linoleum.com.br 

www.forbo-flooring.com.br

Forbo Fast&Free
(11) 5641 9218

   Entrega imediata

 

de amostras grátis

Ambientes modernos, 
aconchegantes e de duração 
prolongada

A nova gama Eternal Wood de vinílico 
comercial compacto de alto tráfego 
de Forbo oferece uma combinação es-
plêndida de design  vanguardista, re-
sistência e durabilidade que se adapta 
perfeitamente a aplicações comerciais, 
como restaurantes ou hospitalar.
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10382 | silver chestnut 10522 | steamed oak 10542 | grey oak 11542 | traditional oak10232 | dark walnut 10362 | warm chestnut

wood



Atraentes designs em madeira 
com uma alta qualidade
Design realista em madeiras de tendência
Os designs da coleção Eternal Wood são únicos e originais, e são o resultado de um 

processo de estudo intensivo de mercado e das últimas tendências. São autênticos e 

mostram o material na sua verdadeira forma, com profundidade e um efeito tridimen-

sional, oferecendo assim, um pavimento atraente e natural. 

A coleção apresenta uma gama de 6 desenhos em madeira, para realçar os desenhos 

de interiores. Um grupo básico de desenhos em madeiras tradicionais em cores rea-

listas com veios de madeira suaves, em réguas de tamanho pequeno e médio. Tam-

bém apresentam madeiras contemporâneas com uma estética moderna, em cores 

claras e escuras e um design excelente. 

Para instalações comerciais, restaurantes ou hospitalar, a coleção Eternal Wood é uma 

opção ideal: é fácil de limpar, criando ambientes naturais e aconchegantes. 

A calidez da madeira com 
uma resistência extrema

Wood



Comprometidos com a  

proteção do meio ambiente
A coleção Eternal Wood é um excelente exemplo do compromisso de Forbo com a proteção do meio am-
biente e o investimento em um futuro sustentável. Eternal Wood é fabricado mediante o uso de energia 
“verde” e uma moderna tecnologia de produção. Além disso, Eternal Wood cumpre com todas as norma-
tivas, incluindo a nova classi�cação de emissões de VOC (Compostos Orgânicos Voláteis). É um produto 
de fácil limpeza (o qual reduz o uso de detergentes) e de alto rendimento, o qual contribui a reduzir o 
impacto ao meio ambiente de várias formas.

Mais além da normativa

Forbo trabalha o princípio “Compliance Plus”. Deste modo, 

mantemo-nos �éis ao compromisso de ir mais além dos 

regulamentos e requisitos governamentais; investimos em 

pessoas, processos e produtos com a �nalidade de reduzir 

nosso impacto meio ambiental, ou seja, investimos no futu-

ro. Consideramos avaliações independentes do ciclo de vida 

do produto, com a �nalidade de medir e minimizar o impac-

to de nossos produtos, desde a extração das matérias primas 

até o �m do ciclo de vida.

Redução dos processos de limpeza e manutenção

A redução dos processos de limpeza é outro dos elemen-

tos que determinam a sustentabilidade e o rendimento. O 

acabamento PUR Pearl torna o produto  fácil para a sua lim-

peza e prolonga o seu ciclo de vida, ou seja, Eternal Wood 

conservará o seu aspecto original incluso em área de tráfe-

go intenso. Com, o uso de algum dos nossos produtos para 

áreas de acesso contribuirá a evitar a entrada de até 90% de 

sujeira e umidade.

Investimos 

no futuro



A coleção Eternal Wood; 

resistência e calidez
Base calandrada, composição consistente, conservação da cor e relevo único: é uma combinação do tratamento 

da capa de super�cie e  técnicas de produção especiais; graças a tudo isso, a coleção Eternal Wood destaca por si 

mesma.

O seu rendimento prolongado é a grande diferença. Os sistemas de limpeza e manutenção são simples e e�cientes, 

e Eternal Wood conservará o seu aspecto original ao longo dos anos.

Técnicas de acabamento PUR Pearl

Na coleção Eternal Wood utilizamos nossa capa de prote-

ção de super�cie PUR Pearl. A técnica de aplicação desta 

capa garante uma proteção uniforme tanto na superfície 

como nas partes mais profundas do relevo. Esta capa de 

super	cie fosca garante o máximo nível de resistência aos 

produtos químicos e às marcas. O uso de uma capa �exible 

especialmente desenvolvida previne contra riscos e con-

serva o aspecto original do pavimento com o passar do 

tempo.

Composição do produto

Uma capa de uso transparente garante a máxima resis-

tência ao desgaste e conserva a integridade do desenho. 

A capa de 	bra de vidro completamente impregnada atua 

como coluna vertebral do produto; garante a sua estabi-

lidade dimensional e permite o desenvolvimento de um 

produto mais 	no. Além da sua grande qualidade e esta-

bilidade, Eternal Wood conta com uma base calandrada 

otimizada: uma capa 	rme, porém �exível que permite 

uma instalação simples, incluso em rodapés pré-formados. 

A base do produto, que constitui uma parte fundamental 

da sua composição, está formado em um 40% por material 

reciclado.

Excelente qualidade
Comercial

Na imagem de um estabelecimento 

comercial, um dos elementos chave 

é o pavimento. Em instalações comer-

ciais o tráfego sempre costuma ser 

superior e, neste caso, Eternal Wood 

atende tanto em design como no ren-

dimento requerido por estes tipos de 

instalações. 

Restaurantes

A coleção  Eternal Wood é especial-

mente adequada para áreas de bares 

e restaurantes que procuram recriar 

um ambiente agradável ao mesmo 

tempo moderno, e que necessitam de 

um pavimento resistente ao alto tráfe-

go e com uma manutenção singela. 

Setor hospitalar

As instalações hospitalares precisam 

um pavimento atraente que combine 

com todos os ambientes. Durante o 

processo de design foram levados em 

conta os elementos bené	cos para o 

setor hospitalar. O acabamento PUR 

Pearl de Eternal Wood converte-o  

num produto fácil de limpar que pre-

cisa uma manutenção reduzida, adap-

tando-se, deste jeito, às exigências hi-

giênicas do setor.

1. Acabamento PUR Pearl – R10

2. Capa de uso compacta transparente com microesferas 

integradas

3. Superfície impressa

4. Fibra de vidro impregnada

5. Base cinza calandrada com 40% de material reciclado
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