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FICHA TÉCNICA VINIL SILVER 

 

CARACTERÍSTICAS: 

Os tapetes de VINIL SILVER são vastamente conhecidos por sua versatilidade e maior durabilidade em 
ambientes externos. É comumente chamado de “Capacho Emborrachado”. A principal característica dos 
tapetes de VINIL SILVER, está nas suas fibras entrelaçadas que retiram e retém a sujeira em até 70%, 
deixando o ambiente mais limpo e protegido. 
Sua base em PVC é antiderrapante, fator este que o torna muito mais seguro, protegendo o piso e 
aumentando a segurança contra escorregões e quedas. 
 
Em suma, solução que oferece fácil manutenção, qualidade, segurança e extrema durabilidade. 
 
APLICAÇÕES: 

Uso residencial 
Aplicações sugeridas: Portas de entradas, escadas, áreas internas de condomínios, quartos, varandas, 
edifícios residenciais de médio porte, entre outros (Áreas com uso baixo ou intermediário). 
 
Possui grande variedade de cores, vendido em rolo ou personalizado sob medida. Pode ser vendido liso 
ou pelo sistema de pintura. É um ótimo suporte para o marketing de sua empresa. 
 
A EN 685:2007 – (Resilient, textile and laminate floor coverings – 
Classification), especifica um sistema de classificação para os 
revestimentos de pisos resilientes, têxteis e laminados. A classificação é 
baseada em requisitos práticos para áreas de uso e intensidade de uso e 
está ligada aos requisitos especificados na norma europeia para cada 
tipo de revestimento do piso. Esta norma tem também a intenção de dar 
orientação aos fabricantes, especificadores e consumidores, 
habilitando-os a escolher a classe apropriada de revestimentos de piso, 
para qualquer área de uso ou sala específica. 
 
Observação: As condições de desgaste e a boa conservação do produto 
são influenciados pelas condições de tipo de utilização (severidade do 
tráfego pedestre), e respetivas operações de limpeza e manutenção.  
 
Estes fatores deverão ser considerados ao ser aplicado este sistema classificativo (EN 685, 2007). 
Classe doméstica: 21 -  é indicado para locais com moderado tráfego (até 1.500 pessoas/dia). 
 
Nota: A norma EN 685:2007 foi anulada e substituída pela EN ISO 10874:2012, e encontrando-se em projeto norma, 

sendo então remetida para a norma ISO 10874:2009. É de salientar que a norma ISO 10874:2009 tem como 

referência a norma EN 685. 
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:  

Composto de fibras de PVC entrelaçadas e fundidas em uma base sólida, também de PVC (100% PVC) 
Cores Disponíveis: 20 cores          Espessura: 11,5mm            Dimensão: 1,20mX12,00m 

 
ITEM DE TESTE UNIDADE ESPECIFICAÇÃO DO 

CAPACHO 
RESULTADO MÉTODO DE TESTE 

Espessura MM 10,5+/-0.5 11.50 Tipo A 

Peso G/M2 4.200+/-150 4.300 Tipo A 

Diâmetro da Bobina MM 0.40+/-0.05 0.45 
 

 
 

Força de tensão da Bobina KG Acima de 0.5 0.83 JIS-L1021 

Abrasão G Abaixo de 1.5 0.68 Cuadro de Método 

de Abrasão (KS- 
F2819) 

  

 
ABRASÃO 

L G Abaixo de 1.5 0.27 Método de Abrasão 
de Superfície 

W G Abaixo de 1.5 0.32 Plana (KS-KO540) 

  L % +/- 2.5 - 0.57 KS-M3802 

CONTRAÇÃO W % +/- 2.5 - 0.57  

IMPEDIMENT O Expansão Total 
Queimado 

CM Abaixo de 10 4.7 KS-F2819 
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DO FOGO Após a Duração 
da Chama 

SEC Abaixo de 20 1.2  

 
 

GARANTIA: 

 
Os tapetes da linha vinil da Kapazi, tem garantia de 6 meses contra defeitos de fabricação (material 
defeituoso, vício oculto e erro de fabricação) a partir da data de aquisição do produto, desde que seja 
instalado e conservado de acordo com as normas da empresa. Esta garantia é válida após o recebimento 
dos produtos. 
 
Os tapetes somente serão trocados ou consertados, quando o defeito existir comprovadamente (fotos, 
vídeos e outros) e não tiver sido causado pelo mau uso, falta de manutenção adequada, instalação 
incorreta ou por terceiros.  
 
Em casos onde for identificado que a extensão do problema não possa ser solucionada no produto 
adquirido pelo cliente, a Kapazi poderá optar por substituir o produto com defeito por um novo produto 
ou por créditos para serem usados nas próximas compras. 
Após a fluência do referido prazo, não serão mais aceitas reclamações. 

 
 

LIMPEZA E MANUTENÇÃO: 

 
 

 Para limpeza diária, sacudir o tapete até retirar a sujeira solta; 

 Passar aspirador de pó; 

 Limpar o Costado do Produto (Base); 

 Periodicamente, utilizar lavadores de alta pressão; 

 Não utilizar solventes; 

 Não armazenar o tapete dobrado; 

 Secá-lo em superfície plana. 

 A frequência de limpeza depende do local onde está o tapete; 

 Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a 
colocar o tapete no piso; 

 Não armazene o tapete dobrado; 
 
 
 
 
 

Ter um Vinil Silver na porta significa menos custos de limpeza e manutenção e mais durabilidade no 

tratamento de pisos. Logo, diminui os gastos com produtos químicos, tempo de mão de obra e maior vida 

útil dos equipamentos e dos pisos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROIBIDO para limpeza: Nunca use outros produtos químicos que contenham solvente, como Acetona, Thinner, Álcool, Gasolina, Diesel ou 
Cloro. 

 


