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PREZADO CLIENTE,

Temos diferentes linhas para várias aplicações com custos 
diferenciados. Utilizando o Ladrilho Hidráulico conseg-

ue-se criar uma atmosfera que imprime o sentimento desejado 
ao ambiente, otimizando custos, qualidade, beleza, segurança 
com baixo custo de manutenção.

PRODUTO: Código L13, Linha de revestimento antiderra-
pante e autorelevo, Ladrilho Hidráulico 25 Dados, 20 x 20 
cm.(auto clean, and safety tiles.).

DESCRIÇÃO: Revestimento para pisos de calçadas, garagens, 
playgrounds, piscinas, saunas, varandas áreas de serviços, áreas 
molhadas e secas em geral. Pode ser usado em paredes como 
textura ou painéis. Modelos e cores sob consulta.
 

•Face tátil e ergonômica.
•Retentora de grãos de areia, assim como um grande 
capacho, não deixando entrar pó e sujeira nos ambientes 
contíguos, com fácil escoamento do pó e da sujeira através 
da água da chuva ou de lavagem para os ralos. 
•Antiderrapante de baixa manutenção. 
•Resistente ao alto-tráfego de pessoas e veículos. 
•Várias cores. 
•Vários modelos decorados.
•Fácil reposição 
•Baixo acúmulo de calor, (atérmico em modelos com cores 
claras).

TRATAMENTO E  MANUTENÇÃO RECOMENDADA: 
Conforme Manual de Instalação e Manutenção do Ladrilho 
Hidráulico.

CORES DISPONÍVEIS: 58 existentes em nossa home page 
www.limestone.com.br, (conforme mostruário físico de cores).

EMBALAGEM: Caixa de papelão reforçada. 

DESENHO ESQUEMÁTICO:
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Calçada de passeio público em Angra dos Reis. Linha 
Auto Tráfego Antiderrapante, 25 dados modelo deco-
rado Centenário nas cores nas cores Cinza e Branco.

Aplicação do piso 25 dados Amarelo Pantone em calçada em São 
Paulo, conforme especificação ABNT, (Associação Brasileira de Nor-
mas Técnicas).

Aplicação de piso 25 dados em calçada de alto tráfego, nas cores Cinza, Preto e Branco, montando desenho exclusivo no chão.
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Linha Auto Tráfego Antiderrapante, 25 dados 20 x 20 cm Liso 
na cor Branco diamante em lavanderia, evitando acidentes 
devido acúmulo de água e de fácil escoamento e limpeza.

Aplicação do Ladrilho Hidráulico Linha Auto Relevo, 25 dados 
na cor Branco Diamante intercalado com Ladrilho Hidráulico 
liso 20 x 20 cm em parede como painel decorativo.  

Calçada revestida com Ladrilho Hidráulico 25 dados ao redor 
da casa, funcionando como barreira de entrada de sujeira, au-
tolimpante, antiderrapante, atérmica e para autotráfego.    

Pisos 25 dados 20x20 cm, na cor Branco Diamante 
nº 32, sendo utilizado em área externa de piscina, 
rejuntado com rejunte tipo extra e resinado com 
procedimento específico para baixa manutenção,
alto tráfego e baixo acúmulo de calor.

Detalhe de calçada construida com piso 25 Dados, evidencian-
do a captação de sujeira que será removida facilmente com agua 
da chuva, de limpeza ou com a vassoura.  
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Piso 25 dados, 20 x 20 cm, na cor Amarelo Pantone,em calçada ao redor de piso e bordas de piscina 
Atérmicas Limestone Texturizado, 50 x 50 cm, na cor Yellowish. Pisos impermeabilizados com sistema 
Limestone.    


