
Unique SK elimina bactérias nocivas

Como o Unique SK elimina até as “superbactérias”, 
mesmo sem o uso de produtos químicos?

Bactéria Padrão
Redução do número de 

bactérias viáveis em 8 horas

MRSA (Staphylococcus aureus

resistente a meticilina)
ISO 27447:2009

>99%

de bactérias 

destruídas

VRE (Enterococcus resistente

a vancomicina)
ISO 27447:2009

ESBL
ISO 27447:2009

E-coli ISO 27447:2009

Primeira linha de defesa:
NanoSilver – as bactérias podem ser destruídas sem o uso de 

produtos químicos

As propriedades antimicrobianas da prata são conhecidas há mais 
de 3.000 anos. O efeito antibacteriano da prata resulta da lenta 

difusão contínua de íons de prata. As bactérias não têm chance de 
sobreviver, ao passo  que os íons rapidamente impedem o processo 
de divisão celular, em seguida desestabilizam a membrana, paredes 

ou plasma celular e, por fim, interrompem  o transporte de nutrientes 

pela enzima.
 

Segunda linha de defesa:
NanoTiO

2
  –  ajuda a decompor os germes 

O dióxido de titânio é um fotocatalisador, semelhante à fotossíntese 
clorofiliana, e ajuda a transformar substâncias nocivas em compos-
tos inofensivos por meio do processo de oxidação química, sem 

esgotar  seu efeito. Por esta razão, é duradouro. Para que a função 
funcione, bastam luz, oxigênio e umidade do ar.
 

UNIQUE SK POSSUI  
SUPERFÍCIE  
AUTODESINFETANTE  
ALCANÇADA POR UMA 
EXCLUSIVA LINHA DE 
DEFESA DUPLA

O piso UNIQUE SK é um elemento efetivo na luta  

contra infecções hospitalares (HAIs) causadas por  

patógenos virais, bacterianos e fúngicos



UNIQUE SK é um piso  
autolimpante com função  
de purificação do ar

ISTO SIGNIFICA 
-> MENOR NECESSIDADE DE LIMPEZA

As superfícies “autolimpantes” baseadas em reações fotocatalíticas 
são um novo fenômeno no mundo, que vai além das propriedades 
de limpeza fácil. Esta característica não significa que a superfície 
não precisa ser limpa, mas sim que, em decorrência de sua energia 
superficial aumentada, a sujeira adere menos, o que fica mais fácil 
de removê-la.

TIO
2
 DECOMPÕE OS ODORES E OS MATERIAIS NOCIVOS  

-> MELHORA A QUALIDADE DO AR NO AMBIENTE INTERNO 

Por meio da fotocatálise, os odores podem ser decompostos em 

suas partes constituintes inofensivas. Funciona da mesma maneira 
no caso de poluentes como nicotina ou formaldeído e odores desa-
gradáveis, como amônia ou odor de peixe. 



Características e benefícios

O UNIQUE SK em construção Acoustic 7 é recomendado 
para áreas de aplicação pesada, como saúde, educação e 

recepção. Com espessura total de 3,2 mm possui uma exce-

lente estabilidade dimensional graças ao reforço de fibra 

de vidro e durabilidade devido a sua camada de PVC puro 
transparente de 0,7mm e da taxa de abrasão Grupo T.

Base de célula de espuma fechada de densidade muito 
alta para redução de ruído e conforto dos pés.

Redução do impacto sonoro=17 dB 

Resistência à produtos químicos e a manchas

A camada de desgaste de PCV 100% puro oferece uma su-
perfície lisa e não porosa.

... o que garante um ambiente  
sem poluição sonora graças  
a sua construção

OUTRO DIFERENCIAL DO UNIQUE SK: É ACÚSTICO...

A. Camada de desgaste da  

Superfície TECH  com NanoSilver e NanoTiO2

B. Impressão das cores e texturas

C. Camada compacta

D. Reforço de fibra de vidro

E. Base de espuma

A
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E



... e ajuda a criar  
um ambiente mais  
saudável e seguro

Em decorrência da propriedade autolimpante e da oxidação 
contínua de materiais nocivos e odores, o piso UNIQUE SK causa 

menos impacto no meio-ambiente e garante controle de in-
fecção mais eficaz que os revestimentos padrão.

Menor risco de infecção hospitalar

Menor risco de estadas prolongadas no hospital

Menor custo por paciente

Ciclos de limpeza mais espaçados

Menores custos com pessoal e produtos de limpeza

Custo do ciclo de vida significativamente reduzido

Purificação do ar para maior conforto e bem-estar

Diminuição da poluição sonora utilizando menos  

aparatos acústicos

PISO UNIQUE SK É UMA SOLUÇÃO DE 
BAIXA MANUTENÇÃO

O UNIQUE SK É UMA ALTERNATIVA INCOMPARÁVEL E  
AMBIENTALMENTE SEGURA PARA QUALQUER INSTALAÇÃO



UNIQUE SK . O PISO ÚNICO

Parâmetros técnicos Unidades Padrões
UNIQUE SK na construção 

Acoustic 7

DESCRIÇÃO

Construção heterogêneo

Espessura total mm EN 428 3.2

Espessura da camada de desgaste mm EN 429 0.7

Largura do rolo m EN 426 2

Comprimento dos rolos lm EN 426 20

Peso total g/m2 EN 430 2600

CLASSIFICAÇÃO

Classificação classe EN 685 34/43

DESEMPENHO

Grupo de abrasão MSZ EN 660-1 T

Recuo residual mm máx. EN 433 0.2

Estabilidade dimensional % máx. EN 434 0.2

Resistência ao fogo classe EN 13501-1 Bfl-s1

Redução do impacto sonoro DLw(dB) EN ISO 140-8 ≥17

Resistência a escorregamento DIN 51130 R10

Resistência elétrica
kV EN 1815 < 2

Ω EN 1081 ≤ 109

Resistência química
EN 423

ASTM F925-02

Resistência a bactérias EN ISO 846:1999

Atividade antimicrobiana % ISO 27447 >99

Resistência à luz grau EN 20105 B02 6

Resistência a rodas de cadeiras EN 425

Tratamento de superfície Superfície TECH

Tratamento antibacteriano e fungicida Silver Knight

Método de emenda Calor ou solda fria

Emissões de COV prEN 15052 baixo/aprovado
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