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reflexões

our thoughts
During engagement in large projects, the end user of our
covering solutions is many times absent from our usual
work interactions. Although this fact may be challenging for
those like us who think of product and service improvement
as a continuum process, there are great benefits to be taken
from the effort to learn and innovate based on experience
from past projects.
Moreover, considering the fast pace at which materials and
building technologies are advancing, we notice that Architects and Designers feel a growing need for Partners that
have the capacity to bring in complementary knowledge
and solutions to support specific key project decisions.

Na actividade em grandes projectos, estamos muitas vezes
afastados do utilizador final das nossas soluções e por isso
o esforço de obtenção de retorno sobre o resultado final
de cada trabalho exige uma atitude continuada de forte envolvimento. A intensidade actual de evolução na área dos
materiais e das tecnologias construtivas é muito elevada e o
projectista sente hoje uma necessidade crescente de poder
contar com parceiros que complementem o seu conhecimento em áreas-chave específicas dos seus projectos.

Desde os revestimentos exclusivos

At Castan, we struggle to recommend the covering solution that best fulfills project

We feel that there are great opportunities

CastanFloor Terrazzo

and customer requirements and also make sure that project delivery is done strictly

for making the difference in the use of new

destinados a espaços de muito alto

according to specifications, quality, performance and cost expectations. Crafted and

materials and building practices, whether

tráfego, passando pelos pavimentos

shaped by our experience, knowledge, values and talent of our team, this behavior is

through aesthetics, performance or better

industriais até às soluções de microci-

part of our DNA.

project’s return on investment.

mento para alta decoração.

We work side by side with you to provide

Castan Decocement

continuity to your best ideas.

para residências e espaços comerciais
de prestígio, trabalhamos lado a lado

Challenge us!

O nosso ADN Empresarial é o de encontrar a solução que melhor responda às

consigo para garantir a continuidade

Ramiro Fonseca

necessidades dos nossos clientes, garantindo a sua entrega incondicional e de

das suas melhores ideias.

acordo com as especificações e os níveis acordados para desempenho, qualidade,
prazo e custo. Para sustentar esta capacidade contamos com toda a experiência,

Desafie-nos!

conhecimento e capital humano da nossa equipa.

Ramiro Fonseca

Na Castan buscamos novas possibilidades de utilização de materiais e práticas
construtivas que de forma segura e amadurecida façam a diferença, seja na estética
e desempenho, seja na obtenção do devido retorno do investimento no seu projecto.
2
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históRia ◊ EMPRESA
Criada na segunda metade da década de 90
com a visão de desenvolver e consolidar a sua
oferta de soluções em revestimentos industriais
contínuos, a Castan fez um longo percurso até
aos dias de hoje.
Sempre acreditámos ser uma vantagem importante para os nossos parceiros estes poderem
dispor de um único interlocutor desde a fase
de concepção e desenho de uma solução de
revestimento até ao momento da sua instalação
e entrega.
Na Castan mantivemo-nos, desde a nossa
génese, fiéis a este princípio de especialização
e proximidade com os nossos clientes. Sem nos
encontrarmos, à partida, reféns de qualquer
solução, procuramos em conjunto com os
nossos clientes a melhor resposta para cada
necessidade, quer pela via do nosso portfólio
standard de soluções de revestimento próprias,
quer através de soluções alternativas, caso seja
essa a melhor opção.
Nos últimos anos, a empresa focou-se no
desenvolvimento de competências e soluções
adaptadas às necessidades da Arquitectura e da
Decoração. Estas novas soluções têm também a
preocupação de responder perante os desafios
da requalificação e melhoria do património
4

histORY ◊ COMPANY
edificado, sem esquecer os factores ambientais
e da sustentabilidade, cada vez mais relevantes
sobretudo no sector da construção. Focada
nestes objectivos, a Castan desenvolveu as
linhas de produto CastanFloor Terrazzo
e Castan Decocement, que constituem hoje
pilares da sua actividade.
Os revestimentos contínuos posicionam-se
numa área com elevados requisitos em termos
de conhecimento e experiência.
O nosso currículo de obras de referência constitui um factor adicional de segurança para os nossos clientes, principalmente em revestimentos
reconhecidos pela sua elevada exigência técnica,
como é o caso dos sistemas Terrazzo, relativamente aos quais contamos com um conjunto
significativo de casos de sucesso, não só em
Portugal como noutros países europeus.
No seu caminho de especialização e foco no
Cliente, a Castan manteve sempre uma
abordagem de trabalho totalmente apoiada em
Equipas e Colaboradores internos, que asseguram toda a sua actividade, desde o desenho e
especificação de soluções até à execução dos
projectos.
Estamos convictos de que só assim é possível

responder com os níveis de qualidade, rigor e
responsabilidade que adoptámos para os nossos
produtos e serviços. Dotada de uma capacidade
interna de produção de até seis mil metros
quadrados por semana, a Castan encontra-se
preparada para o envolvimento imediato em
Projectos com elevados requisitos de serviço
e níveis de disponibilidade até 24h/24h.
Com operação permanente em Angola e Portugal, a Castan colabora estreitamente com
Promotores, Empreiteiros, Arquitectos e Decoradores de referência, desenhando e executando
Projectos de revestimento em toda a Europa
e Angola.

O nosso envolvimento é
total sempre que se trate de
fazer com que as soluções de
revestimento que propomos
aos nossos Clientes superem
a expectativa associada à continuação das suas melhores
ideias.

Founded in the second half of the 90’s with the
early vision of building and developing its own
brand of Industrial continuous covering solutions,
Castan made a long and intense journey to the
present days.
Since our very first steps we have always believed
that our Customers and Partners strongly benefit
from having a unique business Partner from early
solution design and validation to delivery.
We work side by side with our Customers to help
them in the process of selecting the best covering
solution for each of their Projects, weather this
turns out to be a Castan standard solution or
a customized one. As a Customer you will soon
become aware of our key values: specialization
and proximity.
In the last years, the Company has focused in the
development of new products and services particularly suited for Interior Design and Architecture.
In developing these new solutions we have
put a strong emphasis in what concerns the
environment, and this is why our flagship
product lines, CastanFloor Terrazzo and
Castan Decocement, are so well adapted to
respond to the needs of greener and more sustainable building and construction practices.

By choosing our services you can rest assured that
the covering solution recommended for each of
your Projects will deliver aesthetics, performance
and durability up to the expectations.
Because experience has great relevance and
especially in the case of the most demanding
covering solutions, such as Terrazzo systems,
our Customers may decide with additional confidence supported by an extensive track record of
successful Projects designed and delivered all over
Portugal, Europe and Africa.
We deliver state of the art solutions by closely
working with prominent Architects, Interior
Designers, Builders and Investors with the objective of defining and delivering the highest value
in decorative and industrial continuous covering
solutions for reference Projects around the world.

Being able to immediately displace teams, equipment and
materials, we are ready to start
a new project within a few days
from Customer decision and
deliver our services roughly at
any point around the globe.
We provide world class
continuity to your ideas!

To minimize Project risks and meet demanding levels of specialization, service quality and
delivery standards, our covering solutions are
installed exclusively by in house experienced and
qualified Teams. We have a maximum capacity
of 6 thousand square meters per week and offer
24/24h service availability.

‹¬
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Vista os seus espaços com os cimentos decorativos de altas
prestações Decocement e explore todo um novo mundo
de possibilidades.
Um universo de superfícies de aspecto natural, inspiradoras
de conforto, exclusividade e sofisticação, que valorizam e
reforçam a linguagem dos seus melhores ambientes de alta
decoração. Relaxe e deixe-se levar pelos sentidos…
Dress your spaces with Decocement decorative cement covering
solutions and open up a whole new world of possibilities.
A complete universe of natural surfaces inspiring comfort, exclusivity
and sophistication that are able to add value and enhance the language
of your best interior and exterior design Projects. Relax and let your
senses lead the way …
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DECOCEMENT
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A decoração e realização de espaços-conceito
afirma-se actualmente como uma tendência
central em projectos de obra nova e renovação. A realização de superfícies contínuas
com perfeita combinação entre diferentes
materiais, a captação da luz, a versatilidade e
nobreza das texturas e uma linguagem natural e orgânica são preocupações evidentes
para Arquitectos e Designers. A gama de
revestimentos Decocement responde a
todos estes propósitos com um conjunto de
materiais amadurecidos e com provas dadas.
Os microcimentos Castan são concebidos
para aplicações de espessura fixa ou ajustável
sem necessidade de juntas, sendo a sua
colocação realizada com métodos precisos e
através de espatulamentos multicamada sem
recurso a ferramentas intrusivas ou ruidosas,
eliminando assim eventuais constrangimentos em obra. Acresce que a sua instalação é
facilmente realizada sobre suportes existentes,
rígidos e em bom estado, potenciando a
renovação de espaços sem trabalhos de
demolição desnecessários.
Os revestimentos Castan Decocement
apresentam uma diversidade de texturas
que respondem a diferentes objectivos de
decoração e de utilização, proporcionando
vários níveis de antiderrapância e dureza.
Podem ser obtidos altos índices de personalização através da grande variedade de cores,
veladuras e acabamentos disponíveis.
10

Concept spaces and experience centric
interior design projects represent nowadays
a large share of the very finest accomplishments in new construction and renovation.
The design of natural and organic continuous
surfaces and matters like the reflection of
light, textures or combination of different
materials, remain as key issues for Architects
and Interior Designers.
Castan Decocement accommodates all
these concerns not only through a perfectly
matured set of covering solutions, but also
supported in a broad portfolio of successful
projects.
Castan Decocement mortars are developed
for execution of continuous surfaces of fixed
or variable thicknesses from 1 to 3 mm and
their installation is accomplished through
precise procedures and spatulated multi-layer
movements. Castan Decocement coverings may be installed in most sound and rigid
bases, avoiding demolishing needs or the use
of intrusive and noisy tools, therefore being
particularly suitable for renovation projects.
Castan Decocement product line introduces a broad diversity of surface textures
and covering attributes that may be used
to the advantage of specific project needs.
Several covering parameters may be selected
and adjusted such as color, patina, finish or
slip resistance.

Actualmente

Today

Os cimentos decorativos conheceram avanços

Decorative mortars have passed through a succes-

significativos nos últimos 10 anos.

sion of significant refinements in the last decade. As

Resultado de experiências realizadas por parte de

a result of strong research and development efforts

grandes empresas químicas, o microcimento recebe

undertaken by reference Chemical Companies who

hoje uma série de refinamentos, são adicionados

introduced the use of polymers and other technical

agregados e é enriquecido com resinas de base

additives, a whole new product category could be at-

acrílica. Com estas alterações os cimentos adquirem

tained. With these new developments and technolo-

novas propriedades e resistências, permitindo

gies, Portland Cement based mortars are now able to

alcançar novos níveis de elasticidade e dureza com

achieve comfortable levels of mechanical and chemi-

espessuras mínimas e sem necessidade de juntas

cal resistance which enable them to be the perfect

ou esquartelamento. Destacam-se ainda as grandes

partner for Architectural and Design Floors and Walls

resistências à alcalinidade, sal, raios UV, condições

either for new or renovation projects.

atmosféricas rigorosas, químicos e tráfego intenso.
É reconhecido como um material de eleição,
sobretudo na renovação onde é possível aplicá-lo
sobre outros materiais sem preocupação de cotas.
› DECOCEMENT TRAFFIC

Habitação Unifamiliar | Lisboa
Private House | Lisbon , PT

› DECOCEMENT TRAFFIC

Habitação Unifamiliar | Lisboa
Private House | Lisbon , PT
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DECOCEMENT
LEVEL

› Inspira Santa Marta Hotel | Lisboa

› Inspira Santa Marta Hotel | Lisbon, PT

Auto-alisante contínuo de base cimentícia para pavimentos interiores que
acompanha as mais recentes tendências
arquitectónicas, possuindo um aspecto
natural, orgânico e despojado que realça
os elementos decorativos presentes
nos espaços.

Self-smoothing mortar with a natural and
organic look, suitable for Architectural
and interior Design floors.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•
•
•
•

•
•
•

Pavimentos interiores
de acabamento liso
Boa resistência mecânica
Gama limitada de cores
Aspecto natural e orgânico
sem controlo de mancha
(3 a 8 mm de espessura)

Smooth interior decorative flooring
Good mechanical performance
Limited color range
Natural and organic look with
no control over the stain pattern
(3 to 8 mm thickness)
› Inspira Santa Marta Hotel | Lisboa
Inspira Santa Marta Hotel | Lisbon, PT
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› Inspira Santa Marta Hotel | Lisboa
Inspira Santa Marta Hotel | Lisbon, PT
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DECOCEMENT
STANDARD

› House Boat | The Oporto Show 2012

› House Boat | The Oporto Show 2012 , PT

Cimento decorativo com acabamento
liso e agradável ao tacto, indicado para
paredes e pavimentos de baixo tráfego.

Smooth decorative mortar for interior
and exterior walls.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•

•

•
•

Paredes interiores e exteriores
Acabamento liso
Controlo e afinação da tipologia
de mancha
Aplicável sobre suportes existentes
Possibilidade de revestimento
de objectos, mobiliário e outras
superfícies complexas

•
•
•

Interior and exterior walls
and limited | low traffic floors
Smooth finish
Adjustable stain pattern to meet Project
and Designer specifications
May be used to cover complex surfaces
and rigid objects

› Ginásio Holmes Place | Lisboa

Holmes Place Health Club | Lisbon, PT
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DECOCEMENT
TRAFFIC

› Escritórios Jones Lang LaSalle | Lisboa

› Jones Lang LaSalle Offices | Lisbon, PT

Cimento decorativo de textura semilisa
para superfícies verticais e horizontais, recomendado para pavimentos
de tráfego moderado a médio.

Decorative mortar for interior and
exterior walls and floors subject to
moderate | medium traffic.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•

•
•
•

•

Paredes interiores e exteriores
Acabamento semiliso
Pavimentos de tráfego moderado
a médio
Controlo e afinação da tipologia
de mancha

•

› Habitação Unifamiliar | Lisboa
Private House | Lisbon, PT

Interior and exterior walls
Semi-smooth finish
Pavements subject to moderate to
medium traffic
Adjustable stain pattern to meet
Project and Designer specifications

› Habitação Unifamiliar | Lisboa
Private House | Lisbon, PT
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DECOCEMENT
TRAFFIC PLUS

› Loja Vista Alegre Atlantis | Lisboa

› Vista Alegre Atlantis Store | Lisbon, PT

Cimento decorativo de textura semilisa
para pavimentos em zonas de elevado
tráfego e sujeitas a utilização intensa.

Decorative mortar for interior and exterior
floors subject to medium | high traffic.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•

•
•

•

Acabamento semiliso
Pavimentos de tráfego elevado
Elevadas resistências e prestações
mecânicas
Controlo e afinação da tipologia
de mancha

•
•

Semi-smooth finish
Pavements in high traffic
environments
High mechanical performance
Adjustable stain pattern to meet
Project and Designer specifications

› Átrio Edifício Heron | Lisboa
Heron office Building | Lisbon, PT
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DECOCEMENT
COUNTRY

› Habitação Casa Jóia | Carvoeiro, Algarve

› Casa Jóia Private House | Carvoeiro, Algarve, PT

Microcimento texturado de aspecto
rústico com elevadas resistências
e especialmente indicado para zonas
exteriores devido à sua antiderrapância.

Light grain textured decorative mortar
recommended for high traffic exterior
flooring.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•

•

•
•

Acabamento rugoso e antiderrapante de aspecto rústico
Pavimentos de tráfego elevado,
podendo ser aplicado em suportes
verticais
Especialmente indicado para zonas
exteriores
Elevadas resistências e prestações
mecânicas

•
•
•

Rustic inspiration and anti-slip
surface
Suitable for intense traffic
conditions
Recommended for exterior areas
High mechanical performance

› Terminal 2 | Aeroporto de Lisboa
Terminal 2 | Lisbon Airport, PT
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DECOCEMENT
AQUA

› Habitação Unifamiliar | Lisboa

› Private House | Lisbon, PT

Sistema impermeável concebido para
espaços de banho. Indicado para zonas
em contacto ou imersão em água como
lavatórios, bases de duche, banheiras,
spas e banhos turcos.

Water and vapor barrier for Castan
Decocement coverings, recommended
for surfaces with frequent or permanent
contact with water, such as washbasins,
shower plates, bathtubs or spas.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•

•
•
•

Impermeável e estanque
Para interiores e exteriores
Apto para diversas granulometrias (Sistemas: Standard, Traffic,
Country ou Oxide)

Water barrier
For interiors or exteriors
Suitable for Castan Decocement product
line and corresponding grain caliber
range (Systems: Standard, Traffic,
Country or Oxide)

› Hotel Memmo Alfama | Lisboa
Memmo Alfama Hotel | Lisbon, PT
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› Hotel Memmo Alfama | Lisboa
Memmo Alfama Hotel | Lisbon, PT
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DECOCEMENT
OXIDE

› Instalações Castan | Seixal

› Castan Facilities | Seixal, PT

Revestimento com partículas metálicas
e minerais com efeito decorativo Aço
Corten ou Cobre. Adequado para diversas superfícies e suportes, podendo ser
aplicado directamente sobre reboco.
Permite um efeito instantâneo de
oxidação, sem tratamentos longos e
complexos nem ocorrência de escorrimentos ou vestígios de ferrugem.

Decorative covering with inclusion of
metallic and mineral particles that closely
emulates the structure and texture of an
oxidized steel or cooper surface.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•

•
•
•
•
24

Acabamento Aço Corten ou Cobre
de aspecto extremamente natural
Aplicável em superfícies exteriores
e interiores
Estável e sem oxidação posterior
Resistente à intempérie e aos
raios UV
Sem manutenção

•
•
•
•

Naturally oxidized steel or cooper
surface
Suitable for interior and exterior
surfaces
Stable after installation
UV resistant
No maintenance required

› Instalações Castan | Seixal
Castan Facilities | Seixal, PT
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Neutro
neutral

Branco
white

Cinza Pérola
Pearl Gray

Cinza Prata
Silver Gray

Cinza Intermédio
Middle Gray

Cinza Chumbo
Lead Gray

Verde Água
water Green

Verde Ácido
Acid Green

Milho
Corn

Areia
Sand

Amarelo Dourado
Golden Yellow

Bege Antigo
Antique Beige

Cinza Escuro
Dark Gray

Cinza Vulcânico
Volcano Gray

Cinza Esmeralda
Esmeralda Gray

Abasto
Abasto

Verde Cimento
Cement green

Verde Musgo
Moss Green

Champanhe
Champagne

Pedra Paris
Paris Stone

Bege Sibéria
siberia Beige

Manteiga de Amendoim
Peanut Butter

Chocolate
chocolate

Erva Seca
Dry Grass

Castanho Escuro
Dark Brown

Argila Húmida
wet Clay

Coffee
Coffee

Ocre
Ochre

Caramelo
caramel

Óxido
oxide

Terra Canela
Cinnamon Earth

Laranja
Orange

Vermelho
Red

Vermelho Cerâmico
Ceramic Red

Terracota
Terracota

Ladrilho
Brick

Salmão
Salmon

Lilás
Lilac

Violeta
Violet

Azul
Blue

Azul Violeta
Violet Blue

Negro
Black

Decocement Slate

DECOCEMENT
COLOR RANGE
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Paleta de coRes ◊ acabamentos

Color Chart ◊ finishings

A paleta de cores standard da linha de produtos
Castan Decocement abrange um conjunto
de 42 cores distintas e a combinação opcional
de 3 veladuras metálicas: Platina, Ouro e Cobre.
Podem ser seleccionados vários níveis de brilho
com acabamentos em poliuretano e ceras
acrílicas.
Os revestimentos Castan Decocement
permitem ainda a personalização de cor em
função de necessidades especiais do Projectista,
podendo ser realizada aproximação à carta RAL
a pedido.
A nossa gama de pigmentos foi desenvolvida
para garantir a melhor compatibilidade com
os nossos produtos, sendo concebidos para
garantir uma perfeita coloração e dissolução e
resistirem aos raios ultravioletas e à alcalinidade.

Castan Decocement Color chart encompasses
a range of 42 standard colors and three optional
metallic patina effects: Platinium, Gold, Cooper.
A complete set of sealers is available to achieve
every covering finish possibility, from glossy to
matte.
In the case of specific Project color needs it is possible to supply non-standard colors on demand,
based on approximation to a specific RAL color
chart reference.
Please take note that because of its natural
and organic attributes, Castan Decocement
product range colors and tones are not perfectly
homogenous and therefore only approximations
to specific color may be reproduced.
Castan pigments are stable to UVs and are
developed to guarantee quality, performance
and compatibility throughout our product line.

› As cores apresentadas são orientativas pelo que recomendamos confirmação de cor através
de ensaio em obra.
› This color Chart is ilustrative and color confirmation through sampling is recomended.

Platina
Platinium

Ouro
Gold

Cobre
Copper

‹¬
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O Terrazzo é um material compósito para revestimento
de superfícies em pavimentos e paredes, formado a partir
de uma argamassa constituída por um ligante técnico
colorido e agregados decorativos de pedra, vidro e outros.
Depois de aplicado nas superfícies a revestir, é submetido
a um processo de polimento e acabamento, pelo qual é
possível obter uma superfície lisa, isenta de juntas e poros,
com possibilidades decorativas virtualmente ilimitadas ao
nível dos desenhos e estereotomias de cor.
Terrazzo is a composite material made of selected decorative aggregates
(stone, glass and others) and a resinous or modified portland cement matrix.
Terrazzo covering systems are poured, ground and polished to a smooth
surface, which is typically chosen for floors, stairs and walls because of its
exclusive and extremely durable finish.

28
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EDIFÍCIO DE ESCRITÓRIOS
RUA BLANCHE | PARIS
OFFICE BUILDING
BLANCHE STREET | PARIS, FR

TERRAZZO
CLASSIC
28

TerrAzzo
29

pRincipais

main

Os revestimentos CastanFloor Terrazzo
permitem a instalação de pavimentos de
elevado valor decorativo e altas prestações.
Estes revestimentos possuem um ciclo de
vida muito dilatado e baixos custos de manutenção, destinando-se a áreas de prestígio
com trânsito pedonal muito elevado.
Com criatividade e através da utilização de
elementos decorativos de separação entre
áreas de cores e texturas contrastantes, é
possível inscrever elementos geométricos,
desenhos, logótipos ou outras composições
artísticas. Tendo capacidades únicas de
comunicação, a sua utilização em espaços-conceito e de branding é um factor decisivo
de diferenciação e afirmação de projectos
em áreas de actividade tão diversas como a
Hotelaria, a Cultura, o Retalho, os Transportes,
a Saúde ou a Educação.

CastanFloor Terrazzo covering solutions
enable the design and installation of highly
creative and customized flooring Projects for
high traffic areas, delivering performance,
durability and low maintenance costs.
Designers may further extend their freedom
by using decorative divider strips to introduce
contrasting colors, textures, patterns and
figures. Dividers are available in a variety of
sizes, shapes and materials, including zinc,
brass, and colored plastic.
CastanFloor Terrazzo is a unique and
powerfull communication tool for the design of
Concept spaces and experience centric design
Projects for business areas so diverse such as
Hospitality, Retail, Transportation, Health Care,
Education, Culture or Media.

benefícios ◊ vantagens

benefits ◊ advantages

› Edifício de Escritórios Rua Blanche | Paris
Office Building Blanche Street | Paris, FR

Raízes HistóRicas

HistoRical Roots

Este é um revestimento com raízes ancestrais,

Terrazzo is a flooring system with ancestor roots.

ilustradas por descobertas de pavimentos deste

Archaeologists use the word terrazzo to describe

tipo em edificações do período inicial do Neolítico,

early Neolithic building floors uncovered in several

nomeadamente na Ásia ocidental. Posteriormente,

settlements, namely in Western Asia. Much recently,

em Itália, construtores venezianos fizeram evoluir

venetian construction workers further enhanced

esta técnica, a partir de um ligante de barro e

this flooring material using clay, marble chips from

excedentes de pedra mármore, utilizando o leite

upscale jobs, and goat milk as a sealer.

de cabra como selante.

After 1920, with the introduction of electric indus-

Após 1920, com a massificação da disponibilidade

trial grinders and other power equipments, large

da energia eléctrica e dos equipamentos de polimento

scale Terrazzo flooring became widely adopted.

industriais, a técnica do Terrazzo de ligante hidráu-

Several examples of Terrazzo floors dated from the

lico manteve o seu caminho de aperfeiçoamento,

first half of de 20th century are still in good service

sendo inúmeros os exemplos de pavimentos con-

condition. In the 1970s, polymer-based terrazzo was

struídos na primeira metade do século xx que ainda

introduced and today most new terrazzo installa-

hoje se encontram em serviço, um pouco por todo

tions use epoxy binders. The last technical develop-

o mundo. A partir de 1970 e com a introdução de

ments brought Terrazzo flooring to the standards

novos ligantes à base de polímeros, o Terrazzo

of durability and design that one can observe in

conheceu novos e importantes desenvolvimentos

much high traffic public spaces.

que o conduziram até aos níveis de sofisticação,
acabamento e prestações que hoje observamos
em muitos espaços públicos de alto tráfego.
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TERRAZZO
CLASSIC

› Loja EDP | Cascais

› EDP Store I Cascais, PT

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Possibilidades criativas praticamente ilimitadas
Diversidade cromática extremamente ampla
Custos de manutenção muito baixos
Impermeável e sem porosidade
Ciclo de vida muito dilatado
Excelentes resistências ao impacto
e abrasão
Excelentes resistências químicas
Ausência de retracção (grandes
superfícies sem juntas)
Aplicação em interiores

•
•
•

Full creative freedom
Unlimited colors and tones
Very low maintenance costs
No porosity
Very long service cycles
High impact and abrasion
resistance
Excellent stain and chemical
resistance
Does not shrink (permits large
monolithic sections)
Interior surfaces

› Loja EDP | Marquês de Pombal, Lisboa
EDP Store | Lisbon, PT

O CastanFloor Terrazzo Classic
representa o estado da arte dos sistemas
Terrazzo, conjugando as mais amplas
possibilidades de liberdade criativa com
as melhores prestações técnicas e de
desempenho. Incorporando inertes decorativos seleccionados e de alta qualidade,
tais como pedra, vidro, madrepérola ou
metais, agregados por um ligante de
altas prestações à base de resinas de
epóxi 100% sólidos, é possível obter um
pavimento de máxima resiliência e valor
criativo.

› Terminal de Cruzeiros da Horta | Faial, Açores
Horta Cruise Ship Terminal | Faial, Azores, PT

CastanFloor Terrazzo Classic
represents the state of the art on
Terrazzo covering solutions, providing
not only the most extensive possibilities
in design and creative freedom but also
top notch performance.
With selected high quality aggregates
such as stone, glass, mother of pearl
or metal chips bonded by a 100% solids
technical epoxy resin, it is possible to
obtain maximum resiliency and creative
value.
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› Centro de Espectáculos de Tróia | Setúbal
Tróia Entertainment Center | Setúbal, PT
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› Centro de Espectáculos de Tróia | Setúbal
Tróia Entertainment Center | Setúbal, PT

› Loja EDP | Marquês de Pombal, Lisboa
EDP Store | Lisbon, PT

35

› Terminal de Cruzeiros da Horta | Faial, Açores
Horta Cruise Ship Terminal | Faial, Azores, PT
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CONTINUING
YOUR IDEAS !
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› Logótipo Universidade Católica | Lisboa
Católica University Logotype | Lisbon, PT

bRanding coRpoRativo

coRpoRate bRanding

O CastanFloor Terrazzo Classic
é particularmente indicado para aplicações
em branding corporativo.
A instalação do logótipo da empresa em
pavimentos é um exemplo das enormes
potencialidades de comunicação dos
revestimentos Terrazzo.

CastanFloor Terrrazzo Classic is
particularly suited for corporate branding.
corporate logotype installation is an example of Terrazzo coverings tremendous
communication potential.

Em função das características de cada
projecto, parte das actividades pode
ser realizada fora do local de instalação,
minimizando eventuais perturbações
nas áreas intervencionadas.
Para mais informações contacte os
nossos Serviços Técnico-Comerciais.

Depending on each Project, part of the
installation activities may be executed off
site, therefore minimizing any operational
disturbances.
For additional information please contact
your local Castan Sales representative.
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TERRAZZO
TRADITIONAL

› Escola Luís de Freitas Branco | Paço de Arcos

› Luís de Freitas Branco High School | Paço de Arcos, PT

O sistema CastanFloor Terrazzo
Traditional transporta para os
dias de hoje toda a história, nobreza e
naturalidade dos sistemas tradicionais
Terrazzo. Recorrendo a agregados decorativos seleccionados e a um ligante
hidráulico técnico, é possível obter um
pavimento intemporal, exclusivo e bem
adaptado a uma utilização intensa.

CastanFloor Terrazzo Traditional
carries to the present date all the history and appeal of the old Terrazzos.
Taking advantage of an modified Portland
cement binder with selected decorative
aggregates it is possible to cast a
timeless, noble and resistant covering
solution.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•

•
•
•
•
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Aspecto orgânico e natural
(gama limitada de cores)
Custos de manutenção baixos
Ciclo de vida dilatado
Boas resistências ao impacto
e abrasão
Aplicação em interior e exterior

•
•
•
•

Organic and natural look
(limited color range)
Low maintenance costs
Long service cycles
Good impact and abrasion resistance
Interior and exterior flooring

› Palácio Vimioso | Évora
Vimioso Palace | Évora, PT
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› Terra Nostra Garden Hotel | S. Miguel, Açores

Ambiente
sustentabilidade
Graças às suas características, os sistemas de revestimento CastanFloor
Terrazzo apresentam uma reduzida
pegada ecológica. Considerando o seu
ciclo de vida dilatado e no pressuposto
da sua instalação e manutenção de
acordo com as recomendações técnicas
aplicáveis, estes pavimentos podem ter
uma longevidade similar à vida útil de
um edifício.
Desta forma é eliminada a necessidade
da sua substituição prematura e o consequente consumo de recursos e produção
de resíduos.
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› Traço baseado na pedra Olivina dos Açores
Castan simulation of Olivina Azorean rock

› Terra Nostra Garden Hotel | S. Miguel Azores, PT

environment
sustainability
Depois de muitos anos de serviço e em
caso de necessidade, os revestimentos
CastanFloor Terrazzo podem
ser submetidos a um procedimento de
restauro e renovação da sua superfície,
o qual acarreta impactos ambientais
mínimos.
No caso do CastanFloor Terrazzo
Classic e atendendo à sua grande
resistência ao desgaste e facilidade de
limpeza, a emissão de partículas resultante
da utilização normal dos pavimentos
é extremamente baixa, cumprindo os
critérios mais apertados de qualidade
do ar ambiente no interior de edifícios.

Os ligantes de base epóxi utilizados não
contêm compostos orgânicos voláteis,
pelo que não se verifica qualquer emissão nociva para a atmosfera, seja durante a fase de produção, de instalação
ou de utilização do revestimento.
Acresce ainda que para as intervenções
de limpeza e manutenção são recomendados produtos de base aquosa e detergentes de pH neutro, os quais não têm
consequências nocivas para o ambiente.

CastanFloor Terrazzo covering
solutions have a limited ecological footprint. Thanks to their extremely long duty
cycles and assuming that installation
and maintenance recommendations are
correctly observed, these pavements may
have a service cycle similar to the building
itself.
This eliminates the need for flooring
rework and waste production. Moreover,
after many years of service and in the
case of need, Castanfloor Terrazzo
coverings may be submitted to a simple
process of surface renovation which has

minimum service disturbance and ecological impact.
In the case of CastanFloor Terrazzo
Classic and due to its high abrasion
resistance, particle emission during pavement service is kept at minimum levels
and complies with the strictest regulation
requirements in what respects to environmental air quality inside public and
private buildings.

pounds (VOCs) and do not produce hazardous emissions during manufacturing,
installation or covering service cycle.
Castan recommends the use of pH-neutral cleaning agents and environmentally
safe protection emulsions and sealers.

Moreover, epoxy binders used for the
Castanfloor Terrazzo product line
do not contain volatile organic com‹¬

índice ◊ TABLE OF CONTENTS
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Os pavimentos contínuos em resinas epóxi e poliuretano são
soluções de revestimento com provas dadas e muitos anos de
amadurecimento em aplicações técnicas e industriais.
Falamos disso com o conhecimento de causa de quem iniciou a
sua actividade nesta área. A linha de produtos Color Life foi
desenvolvida conciliando as elevadas resistências e durabilidade dos nossos revestimentos industriais com os excelentes
acabamentos proporcionados pelas resinas decorativas de alta
qualidade Castan.
Continuous covering solutions derived from epoxy and polyurethane resins
have proven through the years their effectiveness in technical and industrial
applications. At Castan this experience comes way back from our early years.
Castan Color Life product line takes advantage of both industrial flooring’s high resistance and durability and the premium finishing capabilities of
Castan high quality decorative resins.
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CENTRO DE CONGRESSOS
DE TRÓIA
TRÓIA CONGRESS CENTER
TRÓIA, PT

COLOR LIFE
COMFORT
44

CoLor LIFe
45

As soluções Color Life inspiram a criação
de ambientes vanguardistas, recorrendo a
superfícies monocromáticas marcantes que
evidenciam a arquitectura e a decoração dos
edifícios.

Color Life covering solutions inspire the
creation of stylish modern spaces through the
use of high impact monochromatic surfaces
that highlight architecture and interiors.

› Color Life Comfort

Centro de Congressos de Tróia
Tróia Congress Center | Tróia, PT
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› Color Life Comfort

Ginásio Jump | Lisboa
Jump Fitness Club | Lisbon, PT
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COLOR LIFE
GLOSSY

› Atelier Studio Arte | Silves

› Studio Arte | Silves, PT

Auto-alisante de base epóxi lacado e de
alto brilho com acabamento excepcional
e aspecto moderno e minimalista. Deixe
os seus espaços interiores ganharem
nova força.

High gloss self-smoothing epoxy covering
with exceptional finish and modernistic
looks.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Alto brilho – lacado
Afinação de cor RAL
Elevada dureza
Elevado nível de assepsia
(sem juntas)
Indicado para interiores

High gloss
Broad color range - RAL
Easy to clean and maintain – no joints
Business and residential interior
spaces.

› Fitness Hut | Cascais
Fitness Hut | Cascais, PT
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COLOR LIFE
COMFORT

› Ginásio Jump | Lisboa

› Jump Fitness Club | Lisbon, PT

Auto-alisante confortável de base poliuretânica que permite a realização de
superfícies contínuas sem juntas e com
bons níveis de flexibilidade e resiliência.
Pode ser acabado com diferentes níveis
de brilho.

Comfortable self-smoothing polyurethane covering for premium living and
working spaces where resilience and
some degree of flexibility are required.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•
•
•

•
•
•

•

Confortável
Afinação de cor RAL
Elevada resistência ao desgaste
Fácil limpeza e manutenção
Zonas residenciais e comerciais
de alto tráfego pedonal
Diferentes níveis de acabamento

•
•
•

Comfortable
Broad color range - RAL
High resistance to impact
and abrasion
Easy to clean and maintain – no joints
Business and residential spaces
Matte or semi-gloss finish
› Edifícios Natura Towers | Lisboa
Natura Towers Office Buildings | Lisbon, PT
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CoLor LIFe
comfort
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› Terminal de Cruzeiros de Ponta Delgada | Açores
Ponta Delgada Cruise Ship Terminal | S. Miguel, Azores, PT

› Terminal de Cruzeiros de Ponta Delgada | Açores
Ponta Delgada Cruise Ship Terminal | S. Miguel, Azores, PT
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COLOR LIFE
SOFT

› Apartamento Duplex | Lisboa

› Private Loft | Lisbon, PT

Auto-alisante elástico de base poliuretânica com bons níveis de flexibilidade
e resistência. Permite a realização de
espaços de excepcional conforto, com
capacidades de amortecimento de
impactos e isolamento acústico.

Flexible self-smoothing polyurethane
covering that provides impact absorption
and acoustic comfort. Recommended for
premium living and working spaces.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Conforto elevado
Capacidade de amortecimento
Isolamento acústico
Afinação de cor RAL
Fácil limpeza e manutenção
Zonas residenciais e comerciais

Soft and flexible
Impact absorption
Acoustic isolation
Broad color range - RAL
Easy to clean and maintain – no joints
Business and residential interior
spaces
› Color Life Comfort

Ginásio Jump | Lisboa
Jump Fitness Club | Lisbon, PT
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COLOR LIFE
HARENA
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Argamassa de resina epoxídica com
inclusão de agregados naturais recomendada para revestimento de áreas
residenciais, comerciais e empresariais.
Excelente resistência ao desgaste e baixa
manutenção. A gama de cores neutras
e orgânicas potencia uma decoração de
inspiração ecológica e despretensiosa.

Colored decorative epoxi screed with
stone aggregates inspiring natural and
clean spaces. Recomended for premium
living and working spaces subject to very
demanding traffic profiles.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•
•

•

Elevada dureza e resistência
Aspecto natural e cores neutras
Fácil limpeza e manutenção
Indicado para interiores

•
•
•

High resistance to impact
and abrasion
Natural look & neutral colors
Easy to clean and maintain – no joints
Business and residential spaces

COLOR LIFE
GRAPHIC

O CastanFloor Graphic permite a
instalação de pavimentos com imagens
criadas pelo Decorador.
São utilizadas telas técnicas especiais
para impressão, que depois de impressas e instaladas são protegidas
e seladas com recurso a um sistema
auto-alisante transparente à base de poliuretano alifático de elevada qualidade
e resistência.
Esta solução permite a execução de
pavimentos totalmente personalizados, sendo recomendada para espaços
comerciais, empresariais ou residenciais.
Para mais informações contacte os
nossos Serviços Técnico-Comerciais.

CastanFloor Graphic covering
system gives the Designer the power to
customize each flooring project through
the use of its own creative images.
A technical fabric material is used to print
Project images which are then protected
and sealed by a self-smoothing and
transparent high quality aliphatic polyurethane resin.
This creative covering solution is recommended for comercial, corporate and
residential spaces. For additional information please contact your local Castan
Sales representative.

‹¬
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O nosso planeta encontra-se num processo de urbanização
rápida, estimulado pelo crescimento da população.
Cerca de metade da população mundial vive actualmente em
zonas urbanas e estima-se que esse número possa atingir os
80% em menos de 50 anos. Esta mudança rápida afecta pessoas e ecossistemas, colocando em risco equilíbrios que a
natureza demorou milhares de anos a encontrar. Estes desafios
merecem respostas imediatas no sentido da adopção de novos
paradigmas e práticas construtivas sustentáveis e amigas do
ambiente.
As a consequence of population growth, our planet is rapidly urbanizing.
Approximately 50 percent of the world population lives in urban areas and
that number is expected to increase to 80 percent over the next 50 years.
In few decades, this trend threatens equilibriums that took nature thousands of years to establish. This rapid change is stressing people and ecosystems and these challenges call for immediate action towards the adoption of new and more sustainable building and construction practices.
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PARQUE DOS POETAS
OEIRAS
POETS PARK OEIRAS | PT

PARK
GLASS
58

PArK
59

› park safe surface

Complexo Social de Alcabideche
Senior Residence & Condominium | Alcabideche, PT

As decisões de selecção de materiais
de pavimentação para áreas exteriores
possuem um potencial de impacto
ambiental significativo e o contributo
da escolha de soluções respeitadoras
do ambiente será determinante para
garantir um futuro com qualidade de
vida e segurança em construções novas
ou na renovação.

A gama de soluções drenantes de alta
qualidade para pavimentos exteriores
Castan Park responde a todas estas
preocupações, juntando o respeito pelo
equilíbrio hidrológico dos solos e leitos
com os benefícios da incorporação de
materiais naturais e reciclados, ligantes
de alta qualidade inócuos para o ambiente e processos de produção e instalação com baixos requisitos de energia.

Exterior flooring and landscaping
decisions have a large potential for
environmental impact.
Greener exterior flooring solutions may
have a huge future contribution in our
quest for better and safer living, working
and leisure outdoor spaces.

Castan Park exterior flooring solutions
address these concerns with a complete
range of high quality pervious flooring solutions that bring together the benefits of
the use of natural and recycled materials,
state of the art eco-friendly binders and
low energy production and installation
processes, while keeping natural hydrological cycle flows undisturbed.

› park safe surface

Complexo Social de Alcabideche
Senior Residence & Condominium | Alcabideche, PT
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PARK
NATURAL

› Moradia Unifamiliar | Cascais

› Private House | Cascais, PT

› Parque dos Poetas | Oeiras

› Poets Park | Oeiras, PT

Revestimento contínuo decorativo
à base de inertes calibrados de pedra
natural para zonas exteriores em áreas
de lazer, caminhos pedonais, ciclovias
e zonas de circulação de viaturas ligeiras.

Pervious continuous decorative pavement composed of calibrated natural
stone aggregates for outdoor areas such
as leisure spaces, walking paths, cycling
paths and light vehicle traffic.

Revestimento contínuo decorativo
à base de inertes calibrados de vidro
para ornamentação de zonas exteriores.

Pervious continuous decorative pavement composed of calibrated glass
aggregates for outdoor landscaping.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•
•

Aspecto natural e decorativo
Permeável e amigo do ambiente
Pavimentos exteriores e interiores
Diversidade de cores e texturas
de acabamento

•
•
•
•

Natural and decorative
Pervious and eco-friendly
Outdoor and indoor applications
Broad color and texture range

•

Trânsito de viaturas ligeiras

•

Supports light vehicle traffic

Vantagens ◊ Benefícios

NATURAL PLUS
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PARK
GLASS

KeY benefits

•
•
•
•

Aspecto natural e decorativo
Permeável e amigo do ambiente
Pavimentos exteriores e interiores
Diversidade de cores e texturas
de acabamento

•
•
•
•

Natural and decorative
Pervious and eco-friendly
Outdoor and indoor applications
Broad color and texture range

•

Trânsito de viaturas ligeiras

•

Supports light vehicle traffic

GLASS PLUS
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PARK
SAFE SURFACE

› INERTES BORRACHA EPDM
EPDM RUBBER AGGREGATES

64

› Complexo Social de Alcabideche | Alcabideche

› Senior Residence & Condominium | Alcabideche, PT

Revestimento contínuo de segurança
à base de inertes calibrados de borracha
para áreas de lazer, parques infantis,
escolas e superfícies destinadas à prática
de desporto e actividade física.

Safety continuous pavement composed
of calibrated rubber aggregates.
Recommended for areas such as leisure
spaces, schools, playgrounds or sports
and training related activities.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Amortecimento do impacto na queda
Permeável e amigo do ambiente
Pavimentos exteriores e interiores
Ampla gama de cores
Pode revestir planos e superfícies
curvas

Customizable impact absorption
Pervious and eco-friendly
Outdoor and indoor applications
Broad color range
3D surface modeling capabilities

Branco | RAL 9010
white

Casca de Ovo | RAL 1015
Eggshell

Bege | RAL 1014
Beige

Amarelo | RAL 1002
Yellow

Amarelo Claro | RAL 1012
Light Yellow

Verde Claro
Light Green

Verde | RAL 6021
Green

Verde Escuro | RAL 6005
Dark Green

Azul Claro | RAL 5012
Light Blue

Azul | RAL 5015
Blue

Rosa | RAL 4003
Pink

Lilás | RAL 4005
Lilac

Laranja Claro | RAL 2008
Light Orange

Vermelho Claro | RAL 3017
Light Red

Vermelho | RAL 3016
Red

Castanho Bege | RAL 8024
Beige Brown

Castanho | RAL 8025
Brown

Cinzento | RAL 7038
grey

Cinzento Médio | RAL 7038
middle Grey

‹¬

Azul escuro | RAL 5010
Dark blue

Cinzento Escuro | RAL 7011
dark Grey

índice ◊ TABLE OF CONTENTS
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A protecção de suportes em betão é uma necessidade absoluta
em superfícies utilizadas para suportar actividades intensas
na indústria ou nos serviços.
Apesar das suas aparentes características de dureza, o betão
é um substrato vulnerável necessitando de protecção não só
como forma de preservar a sua integridade, mas também para
que sejam preenchidos os requisitos técnicos e ambientais
fundamentais às actividades críticas do seu negócio.
Technical and Industrial flooring is all about substrate protection
and surface preparation. Being the most common flooring substrate,
concrete’s misleading hard surface presents severe vulnerabilities when
assessed as professional flooring solution.
Choosing the correct covering solution is a critical step to attain low
maintenance and a reliable hard working surface for your business.
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SISTEMA RECOMENDADO
CASTANFLOOR PU CEM
RECOMMENDED SYSTEM
CASTANFLOOR PU CEM

TECHNICAL

66

TeCHnICAL
67

› CASTANfloor pu total

Centro Logístico Logista Pharma | Alcochete

› CASTANfloor pu total
Logista Pharma Logistic Center | Alcochete, PT

Cores Standard

Standard Colors

TECHNICAL

TRANSPORTES ◊ LOGÍSTICA
DISTRIBUIÇÃO
TRANSPORTATION ◊ LOGISTICS
DISTRIBUTION

› castan floor pu f antiderrapante

Doca Pesca | Setúbal

› CAstanfloor pu F ANTI-SLIP
Fish Market | Setúbal, PT
vermelho
red

verde
green

Bege
Beige

Os pavimentos para áreas de Logística
apresentam tipicamente necessidades
funcionais e estéticas muito práticas
e que passam por disponibilizar uma
superfície colorida contínua, impermeável
e de fácil limpeza.
É importante avaliar o perfil de utilização
dos revestimentos durante a fase de projecto, antecipando requisitos técnicos de
resistência que possam ditar a escolha de
soluções de revestimento mais robustas.

68

Azul
Blue

Cinza
Grey

Amarelo
Yellow

Logistics flooring has practical function and aesthetic needs that are typically centered in both creating an even
colored surface and delivering surface
imperviousness and cleanliness.
Flooring service profile should always
be evaluated during project specification and stricter requirements that may
dictate the selection of higher mechanical resistance coverings should then be
taken into consideration.
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› sistema recomendado CAstanfloor pu cem
› CASTANfloor Ep TRA COLOR

› CASTANfloor ep TRA COLOR

Cores Standard

Standard Colors

Companhia Avícola do Centro | Leiria

Central Termoeléctrica do Carregado

› recomended system CAstanfloor pu cem
Thermoelectric Power Plant | Carregado, PT

CAC Manufacturing Facilities | Leiria, PT

TECHNICAL

INDÚSTRIA ◊ ENERGIA
ENERGY ◊ MANUFACTURING

vermelho
red

verde
green

Bege
Beige

Os revestimentos industriais estão na
génese da actividade da Castan e,
nesta área, continuamos a trabalhar
afincadamente para que cada solução
de revestimento tenha a máxima qualidade e desempenhe de forma excelente
e na rigorosa medida dos parâmetros de
funcionamento para a qual foi pensada.

70

Azul
Blue

Cinza
Grey

Amarelo
Yellow

Industrial covering solutions have had a
central role in Castan’s corporate path
and growth. As with our first projects,
we keep working hard to guarantee that
each of our covering solutions excels
and performs in strict compliance with
your project requirements.
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› CASTANfloor pu cem antiderrapante

› CASTANfloor pu cem anti-slip

Cores Standard

Standard Colors

Cozinha Hospital Beatriz Ângelo | Loures

Beatriz Ângelo Hospital kitchen | Loures, PT

› Castanfloor quartz ns
Bar Onda Selvagem | Sesimbra

› Castanfloor quartz ns
Onda Selvagem Bar | Sesimbra, PT

TECHNICAL
ALIMENTAR

FOOD PROCESSING

vermelho
red

verde
green

Bege
Beige

Desde a necessidade de conferir características de protecção básica antipoeira
e fácil limpeza, até aos requisitos de
resistência a choques de temperatura
ou de grande resiliência mecânica e
química, na Castan sabemos que os
nossos Clientes esperam que os nossos
engenheiros lhes dêem a conhecer toda
a paleta de possibilidades técnicas.
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Azul
Blue

Cinza
Grey

Amarelo
Yellow

From the basic needs of preventing
surface dusting and cleaning to demanding requirements such as thermal shock
tolerance or high chemical and mechanical resistance, we know that our Clients
expect to take their decision after becoming totally knowledgeable about the
complete set of technical solutions.
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› CASTANfloor Confetti

› CASTANfloor Confetti

As soluções técnicas Castan para
áreas de Retalho e Serviços são
necessariamente versáteis e espartanas,
por forma a conciliarem um conjunto
tão diversificado de requisitos como
são a resistência, a durabilidade,
a facilidade de limpeza, a estética
e o custo.

Castan Technical covering solutions
for Retail and Services are very versatile
because they accommodate a broad
set of diversified requirements such
as aesthetics, resistance, durability,
cleanliness and budget constraints.

Mercado de Areias de São João | Albufeira

TECHNICAL

RETALHO ◊ SERVIÇOS
RETAIL ◊ SERVICES
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Areias de São João Market | Albufeira, PT

› Castanfloor quartz ns

Centro de Formação do IEFP de Coimbra

› Castanfloor quartz ns

Learning Center IEFP | Coimbra, PT
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› CASTANfloor pu stop water com selagem
de castanfoor pu aro

› CASTANfloor pu stop water com selagem
de castanfoor pu aro

Cores Standard

Standard Colors

Estacionamento Portugal Telecom | Lisboa

Portugal Telecom Parking | Lisbon, PT

TECHNICAL

PARKINGS ◊ OFICINAS
PARKINGS ◊ AUTOMOTIVE
SERVICES

vermelho
red

verde
green

Bege
Beige

Os revestimentos Castan Technical
para a área automóvel estão preparados
para resistir às solicitações mecânicas e
aos agentes químicos presentes nesta
área.
A Castan executa todos os serviços
complementares de sinalética horizontal
por pintura de traços, símbolos, baias de
circulação ou outros elementos gráficos
para pavimentos.
Para mais informações contacte os
nossos Serviços Técnico-Comerciais.
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Azul
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Amarelo
Yellow

Castan Technical automotive covering solutions are prepared to deal with
the chemical and mechanical demands
inherent to this field.
Castan executes all the complementary
flooring signage services required for
your Project, such as symbols, lines,
circulation paths or other painted
graphical elements.
For additional information please contact
your local Castan Sales representative.

› sistema recomendado CAstanfloor pu r
Oficina Mercedes-Benz | Sintra

› recomended system CAstanfloor pu r
Mercedes-Benz Automotive Services | Sintra, PT
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› CASTANfloor pu f
› Hotel Santa
Marta
Frenesius
Medical
CareInspira
| Leiria | Lisboa

› CASTANfloor pu f
›Frenesius
Hotel Santa
Marta
| Lisbon
Medical
Care Inspira
| Leiria, PT

Cores Standard

Standard Colors

TECHNICAL
SAÚDE

HEALTH CARE

vermelho
red

verde
green

Bege
Beige

As soluções técnicas Castan para
a área da Saúde oferecem superfícies
higiénicas de elevado acabamento,
executadas em perfeita integração com
os restantes materiais. Estas soluções
suportam alto tráfego pedonal e o
deslizamento de mobiliário e acessórios
clínicos assentes sobre rodas.
A Castan preconiza sistemas de
meia-cana executados in-situ com
elevada qualidade de acabamentos,
indispensáveis neste sector.
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Yellow

Castan technical covering solutions
for Health Care environments put emphasis on stunning hygienic surfaces and
immaculate project delivery, including
perfectly formed coving corners.
These covering systems are formulated to
withstand high levels of foot and wheeled
traffic, while inhibiting bacterial growth.
› castanfloor confetti

Centro de Medicina de Reabilitação da Região Centro Rovisco Pais | Cantanhede
Rovisco Pais Hospital & Medical Care Center | Cantanhede, PT
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› CASTANfloor pu f

› CASTANfloor pu f

Cores Standard

Standard Colors

Escola Marcelino Mesquita | Cartaxo

› castanfloor elastokit

Marcelino Mesquita High school | Cartaxo, PT

Casa das Artes de Miranda do Corvo
Miranda do Corvo House of Arts | PT

TECHNICAL

EDUCAÇÃO ◊ CULTURA
ENTRETENIMENTO
EDUCATION ◊ CULTURE
ENTERTAINMENT

vermelho
red

verde
green

Bege
Beige

A nossa experiência mostra-nos que por
vezes a solução recomendável não passa
por um dos nossos sistemas standard
de revestimento, mas necessita de ser
ajustada em função de requisitos específicos do projecto ou de constrangimentos inerentes aos substratos existentes.
Se for este o seu caso, não hesite em recorrer à nossa equipa técnica e conhecer
a nossa recomendação para o seu caso.
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Blue
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Grey
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Yellow

Our project experience tells us that there
are times when the best solution for a
specific case is not the standard one.
If you feel that this may be the case don’t
hesitate and request a technical recommendation from one of our Covering
Engineers.
› castan floor Pu F

Escola Marcelino Mesquita | Cartaxo
Marcelino Mesquita High School | Cartaxo, PT

‹¬
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Existem áreas de actividade em que as condições de operação a
que se encontram submetidos os revestimentos são extremas.
Com as soluções de revestimento Castan Engineering
garantimos a operação e segurança do seu negócio através
do uso extensivo de tecnologia de materiais e engenharia.
São soluções especialmente concebidas para que a sua operação funcione 24h/24h, 365 dias/ano e para que as surpresas
fiquem reservadas para o crescimento do seu negócio e para
a satisfação dos seus Clientes.
Some Business’s operational activities are so challenging that only state
of the art materials engineering and technology may respond to required
levels of surface performance.
Castan Engineering solutions are designed to provide 24h/24h,
365 days/year service availability levels, leaving any surprises reserved
for the satisfaction of your Costumers and growth of your business.

82

83

FARMÁCIA DO HOSPITAL
BEATRIZ ÂNGELO
HOSPITAL PHARMACY
BEATRIZ ÂNGELO | LOURES, PT

ENGINEERING

82

enGIneerInG
83

Por vezes encontramos Clientes com
dificuldades na resolução de deficiências
recorrentes em zonas críticas dos seus
pavimentos.
Com as soluções Castan Engineering
dimensionamos e instalamos revestimentos capazes de responder perante
todos os factores determinantes de
solicitação e agressão presentes no
ambiente de utilização.
A resolução de problemas em pavimentos
causa grande impacto sobre as actividades de negócio das áreas afectadas.
É importante eliminar factores de risco
desnecessários e minimizar custos
imprevistos, não só durante a fase de
garantia do projecto, mas também no
decurso da fase normal de manutenção.
Recomendamos o envolvimento antecipado da nossa equipa de engenharia, para que as soluções especiais de
revestimento Castan Engineering
sejam contempladas logo desde a fase
de projecto.

More frequently than we would like to,
we find troubled Customers trying to
solve recurring covering problems in
their critical service areas.
Castan Engineering designs and
installs robust covering solutions that
are capable of handling every critical
aggression factor present in the operational environment.
Solving covering problems normally
require much more resources and
service disruption than if their causes
where dealt with in anticipation.
The need for Castan Engineering
solutions should be considered and
planned at early project analysis and
design stages.

ENGINEERING

CastanFloor MMA Quartz NS

Our engineering team is ready to provide all the technical support required
to guarantee that your project specification contemplates robust and safe
professional covering solutions.

› H3 Restaurant Kitchen | Almada, PT

Revestimento multicamada transparente
e antiderrapante, à base de resinas de
metilmetacrilato e inertes coloridos de
quartzo, vocacionado para áreas industriais e de processamento alimentar
com presença de óleos e gorduras.

Multilayer methyl-methacrylate covering
with colored quartz aggregates, recommended for industrial and food processing
areas.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•
•
•

•
•

› castanfloor mma tra
Eurofrozen | Almada
Eurofrozen | Almada, PT
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› Cozinha Restaurante H3 | Almada Forum

•
•
•

Boa tolerância à temperatura e
recomendado para zonas de frio
Antiderrapante
Altas prestações químicas
e mecânicas
Transitável 2 horas após instalação
Instalável a baixas temperaturas
Suporta lavagem a alta pressão e
agentes de limpeza quimicamente
agressivos

•
•
•

Temperature tolerance
Anti-slip
High Chemical and mechanical
resistance
Ready to use 2 hours after installation
May be installed at low temperatures
Impervious and hygienic: supports
chemically aggressive cleaning
agents
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ENGINEERING

CastanFloor MMA TRA

› Indústria Alimentar Eurofrozen | Almada

› Eurofrozen Food Processing | Almada, PT

› Indústria Alimentar Eurofrozen | Almada

› Eurofrozen Food Processing | Almada, PT

Revestimento auto-alisante à base de
resinas de metilmetacrilato, vocacionado para áreas com elevados requisitos
químicos, mecânicos e de disponibilidade de serviço.

Self-smoothing methil-methacrylate
covering, recommended for high availability service areas that require demanding levels of chemical and mechanical
resistance.

Revestimento auto-alisante à base de
resinas de poliuretano e metilmetacrilato,
vocacionado para áreas industriais e de
serviços que operem a temperaturas de
congelação pura.

Self-smoothing polyurethane and methil-methacrylate covering, recommended
for industrial and service areas operating
at deep freeze temperatures.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•

•

•

•
•
•
•
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Altas prestações químicas
e mecânicas
Revestimento transitável 2 horas
após instalação
Boa tolerância à temperatura e
recomendado para zonas de frio
Possibilidade de instalação
a baixas temperaturas
Impermeável e de fácil limpeza

•
•
•
•

High chemical and mechanical
resistance
Ready to use 2 hours after installation
Temperature tolerance
May be installed at low temperatures
Impervious and easy to clean

ENGINEERING

CastanFloor MMA TRA T

•
•

•
•

Altas prestações químicas
e mecânicas
Revestimento transitável 4 horas
após instalação
Elevada tolerância à temperatura
e recomendado para zonas de
congelação
Viabilidade de instalação a
temperaturas negativas até -25ºC
Impermeável e de fácil limpeza

•
•
•
•

High chemical and mechanical
resistance
Ready to use 4 hours after installation
High temperature tolerance,
supporting deep freeze temperatures
May be installed at temperatures
as low as -25ºC
Impervious and easy to clean
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ENGINEERING

CastanFloor Rapid Color

› Estação
Hotel Santa
Roma-Areeiro
Marta Inspira
| Lisboa
| Lisboa

› Roma-Areeiro
Hotel Santa Marta
TrainInspira
Station
| Lisbon
| Lisbon, PT

Pintura colorida à base de resinas de
metilmetacrilato, destinada a áreas de
operação com elevados requisitos de
disponibilidade de serviço. Aplicável
também na reparação e reabilitação
programada de revestimentos existentes,
na sequência de um ciclo de manutenção
e limpeza em profundidade.

Methil-methacrylate coating recommended for high availability service
areas. Suitable for renovation and repair
works over existing epoxy, polyurethane
and methil-methacrylate resin covering
systems.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•
•
•

•
•
•
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Revestimento transitável 2 horas
após instalação
Afinação de cor RAL
Boas resistências químicas
e mecânicas
Protecção básica antipoeiras
e de fácil limpeza

•

Ready to use 2 hours after installation
Broad color range - RAL
Good chemical and mechanical
resistance
Impervious and easy to clean
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› sistema recomendado
Castanfloor Anti-static

› recommended system
castanfloor anti-static

Revestimento auto-alisante colorido à
base de resinas de epóxi com propriedades de dissipação electroestática e
de condução eléctrica em geral, destinado a pavimentos de laboratórios,
áreas de produção e áreas de serviços
que apresentem requisitos especiais
de condutibilidade eléctrica.

Conductive self-smoothing epoxi covering,
recommended for laboratories, production
facilities and technical service areas with
electrostatic conductivity requirements.

Vantagens ◊ Benefícios

KeY benefits

•

•
•
•

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade de Lisboa

ENGINEERING

CastanFloor Anti-Static

•
•
•

90

Propriedades de condução eléctrica
e dissipação electroestática
Afinação de cor RAL
Boas resistências químicas
e mecânicas
Impermeável e de fácil limpeza

Lisbon University - Medical Sciences College | Lisbon, PT

•

Electrical and static discharge
Broad color range - RAL
Good chemical and mechanical
resistance
Impervious and easy to clean

‹¬
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip

DeCoCemenT

descrição

Utilização

Acabamento

Superfícies

Antiderrapância [1]

Espessura

Tipo de suporte

Transitável

Description

Use

Finish

Surface

Anti-slip

Thickness

Substrate

Foot traffic

[1]

Resistências finais à
compressão - 28 dias
Final compression resistance 28 days

Level

Auto-alisante cimentoso
Self-leveling cementitious mortar

Standard

Traffic
Traffic Plus

Medium to high traffic indoor flooring

Oxide

Slate

94

Horizontais

Matte

Horizontal

Paredes e objectos rígidos
em interiores e exteriores

Mate, Satinado
ou Brilhante

Verticais e
Horizontais

Smooth decorative mortar for Walls
and furniture

Indoor or outdoor walls and rigid objects

Matte, Satin or Glossy

Horizontal and Vertical

Microcimento de acabamento
semiliso para pavimentos

Para pavimentos de médio
tráfego

Mate, Satinado
ou Brilhante

Verticais e
Horizontais

Semi-smooth decorative mortar

Medium traffic indoor or outdoor flooring

Matte, Satin or Glossy

Horizontal and Vertical

Microcimento de acabamento
semiliso para pavimentos de
elevado tráfego

Para pavimentos de elevado
tráfego

Mate, Satinado
ou Brilhante

Verticais e
Horizontais

High traffic indoor or outdoor flooring

Matte, Satin or Glossy

Horizontal and Vertical

Pavimentos exteriores

Mate, Satinado
ou Brilhante

Horizontais ou
planos inclinados

Matte, Satin or Glossy

Horizontal or sloped

Mate, Satinado
ou Brilhante

Verticais e
Horizontais

Matte, Satin or Glossy

Horizontal and Vertical

Mate

Verticais e
Horizontais

Microcimento de acabamento rugoso antiderrapante para exteriores
e zonas de elevado tráfego

High traffic outdoor flooring

Light grain textured decorative mortar

Aqua

Mate

Microcimento de acabamento fino
para paredes e mobiliário

Semi-smooth decorative mortar

Country

Pavimentos de médio e alto
tráfego em interiores

Microcimento para zonas de banho

Zonas em imersão com água

Water barrier for CastanDecocement
covering system

Water immersed surfaces

Revestimento decorativo de
efeito aço corten ou cobre

Paredes em interiores
e exteriores

Decorative covering with oxidized steel
or cooper natural effect

Indoor or outdoor walls

Microcimento com acabamento
especial para escrita com giz

Paredes em interiores
e exteriores

Chalkboard capable semi-smooth mortar

Indoor or outdoor walls

Matte

Mate
Matte

A

A

B

B

C

A, B, C

3 - 8 mm

2 mm

2 mm

2 mm

2 - 3 mm

2 - 3 mm

Horizontal and Vertical

12 horas

Concrete slab or Portland mortars

12 hours

Reboco, Mdf, pladur, Azulejo

12 horas

Portland mortars, MDF, Pladur, ceramic tiles

12 hours

Betonilhas, betão, mosaicos e madeiras

12 horas

Concrete slab, Portland mortars, ceramic tiles
or rigid woods

12 hours

Betonilhas, betão, mosaicos e madeiras

12 horas

Concrete slab, Portland mortars, ceramic tile
or rigid woods

12 hours

Betonilhas, betão, mosaicos e madeiras

12 horas

Concrete slab, Portland mortars, ceramic tiles
or rigid woods

12 hours

Reboco, Mdf, pladur, azulejo, betonilhas,
betão mosaico

12 horas

Portland mortars, MDF, Pladur or ceramic tiles
B

2 - 3 mm

Horizontal and Vertical
Verticais e
Horizontais

Betão ou betonilha

Reboco, Mdf, pladur, azulejo, betonilhas,
betão mosaico, etc.
Portland mortars, MDF, Pladur or ceramic tiles

N/A

2 mm

Reboco, Mdf, pladur, Azulejo

>35 N/mm2

>35 N/mm2

>65 N/mm2

>75 N/mm2

>75 N/mm2

35 N/mm2 > 75 N/mm2

12 hours
12 horas

N/A

12 hours

N/A

>35 N/mm2

Portland mortars, MDF, Pladur or ceramic tiles
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[2] Aplicável

a rodapés, espelhos de degrau ou outros
elementos verticais mediante análise (consultar serviços
Técnicos Castan)
Applicable to round tops, stair risers, stringers and other
vertical elements (please consult with your local Castan Sales
Representative)

TerrAzzo

Classic

descrição

Utilização

Acabamento

Superfície

Antiderrapância [1]

Espessura

Tipo de suporte

Transitável

Cura Total

Densidade

resistência

Description

Use

Finish

Surface

Anti-slip [1]

Thickness

Substrate

Foot traffic

Total cure

Density

Resistance

Ligante técnico de base epóxi 100%
sólidos e agregados decorativos
seleccionados de pedra, vidro,
madrepérola, metal ou outros

Pavimento decorativo de
muito alto tráfego e extrema
durabilidade para interiores

Mate, satinado
ou brilhante

Horizontal ou
Vertical [2]

A, B

6 - 20 mm

Betão talochado

8 horas

7 dias

1,5 g/cm3

>80 Shore D Hardness

Matte, Satin or Glossy

Horizontal or Vertical [2]

Concrete slab

8 hours

7 days

Mate ou satinado

Horizontal ou
Vertical [2]

Betão TALOCHADO

8 horas

28 dias

2,1 g/cm3

resistência à compressão

Concrete slab

8 hours

28 days

High quality decorative aggregates such as
stone, glass, mother of pearl or metal chips
and 100% solids technical epoxy resin

Traditional

Ligante hidráulico modificado
com inclusão de aditivos especiais
e agregados decorativos de pedra
High quality decorative stone aggregates and
modified Portland cement binder
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Premium indoor flooring for very high
foot traffic areas

Pavimento de alto tráfego e boa
durabilidade para interiores
Decorative indoor flooring for high
foot traffic areas

Matte or Satin

Horizontal or Vertical [2]

A, B

10 - 25 mm

Compression resistance
>4000 PSI ( 27 MPa )
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[3] Disco CS17, 1000 ciclos e 1000 g (outros parâmetros
produzirão desgaste inferior)
CS17 disk, 1000 cycles and 1000 g (other test parameters
result in decreased abrasion results)

CoLor LIFe

Glossy

descrição

Utilização

Acabamento

Superfície

Antiderrapância [1]

Espessura

Tipo de suporte

Transitável

Cura Total

Densidade

Description

Use

Finish

Surface

Anti-slip [1]

Thickness

Substrate

Foot traffic

Total cure

Density

Auto-alisante bicomponente de
alto brilho à base de resina de epóxi
e endurecedor cicloalifático
modificado

Espaços residenciais e
Empresariais de tráfego
médio em Interiores

ALTO BRILHO

horizontais

A

2 mm

Betão ou Betonilha

12 horas

7 dias

1,1 g/cm3

70 mg

High gloss

Horizontal

Concrete slab or
Portland mortars

12 hours

7 days

Mate, satinado
ou brilhante

horizontais

Betão ou Betonilha

12 horas

7 dias

1,5 g/cm3

40,7 mg

Concrete slab or
Portland mortars

12 hours

7 days

Betão ou Betonilha

12 horas

7 dias

1,1 g/cm3

40,7 mg

Concrete slab or
Portland mortars

12 hours

7 days

Betão ou Betonilha

12 horas

7 dias

1,5 g/cm3

70 mg

Concrete slab or
Portland mortars

12 hours

7 days

Betão ou Betonilha

12 horas

7 dias

1,1 g/cm3

70 mg

Concrete slab or
Portland mortars

12 hours

7 days

Self-smoothing high gloss bi-component epóxi
resin and modified cycloaliphatic hardener

Comfort

Soft

Harena

Graphic

Auto-alisante flexível bicomponente
à base de resinas de poliuretano isento de solventes (100% de sólidos)

Pavimentos flexíveis de
alto tráfego em interiores
e exteriores

Self-smoothing comfortable bi-component
Polyurethane resin (100% solids - no VOCs)

High traffic flooring for indoor and
outdoor spaces

Auto-alisante ELÁSTICO bicomponente à base de resinas de poliuretano
isento de solventes (100% de sólidos)

Pavimentos Elásticos e de
grande conforto para
interiores e exteriores

Self-smoothing comfortable bi-component
Polyurethane resin (100% solids - no VOCs)

Soft and flexible flooring for indoor and
outdoor spaces

Argamassa de inertes naturais
e resina epóxi pigmentada

Pavimentos de alto tráfego
em interiores e exteriores

Colored bi-component epoxy resin and decorative stone aggregates screed

High traffic flooring for indoor and
outdoor spaces

Auto-alisante transparente
com tela impressa

Espaços residenciais e
Empresariais de tráfego médio
em Interiores

Transparent Self-smoothing with screen
printed
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Interior residential and corporate spaces

Interior residential and corporate spaces

Matte, Satin or Glossy

Mate, satinado
ou brilhante
Matte, Satin or Glossy

2 mm

Horizontal

horizontais

A, B

2 mm

Horizontal

Mate, satinado

horizontais

Matte, Satin

Horizontal

Mate, satinado
ou brilhante

horizontais

Matte, Satin or Glossy

A, B

Horizontal

A, B

A

4-5 mm

2 mm

Resistência Abrasão [3]
Abrasion Resistance (Taber) [3]
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[4] A

dimensionar em função dos níveis de segurança na
queda pretendidos (consultar EN 1177:200)
Adjusted according to critical free fall height requirements
(refer to EN 1177:200)

PArK

Natural

Natural Plus

descrição

Utilização

Permeabilidade

Superfície

Antiderrapância [1]

Espessura

Tipo de suporte

Transitável

Description

Use

Perviousness

Surface

Anti-slip [1]

Thickness

Substrate

Foot traffic

Argamassa drenante de inertes
naturais

Exteriores, Caminhos pedonaiS,
Ciclovias e Jardins

√

horizontais

C

1,5 - 3 cm

Betão, betonilha ou brita compactada

8 horas

Pervious epoxy or polyurethane binder and
natural stone aggregates screed

Outdoor pathways and landscaping

Compressed bed of gravel/crushed gravel, concrete
and cimentitious mortars

8 hours

Argamassa drenante de inertes
naturais

Caminhos e arranjos em exteriores. Tráfego de veículos ligeiros
(classe M1)

Betão, betonilha ou brita compactada

8 horas

Compressed bed of gravel/crushed gravel, concrete
and cimentitious mortars

8 hours

Betão, betonilha ou brita compactada

8 horas

Compressed bed of gravel/crushed gravel, concrete
and cimentitious mortars

8 hours

Betão, betonilha ou brita compactada

8 horas

Compressed bed of gravel/crushed gravel, concrete
and cimentitious mortars

8 hours

Betão, asfalto, betonilha ou brita compactada

8 horas

Compressed bed of gravel/crushed gravel, concrete,
asphalt and cimentitious mortars

8 hours

Pervious epoxy or polyurethane binder and
natural stone aggregates screed

Glass

Glass Plus

Safe Surface

Exteriores, Caminhos pedonaiS,
Ciclovias e Jardins

Pervious epoxy or polyurethane binder and
natural stone aggregates screed

Outdoor pathways and landscaping

Argamassa drenante de inertes
de vidro

Caminhos e arranjos em exteriores. Tráfego de veículos ligeiros
(classe M1)

Argamassa drenante de
agregados de borracha EPDM
Pervious polyurethane binder and
EPDM rubber aggregates screed

100

√

horizontais

C

5 cm

Horizontal

Outdoor pathways and landscaping.
Supports light vehices (M1 category – EU)

Argamassa drenante de inertes
de vidro

Pervious epoxy or polyurethane binder and
natural stone aggregates screed

Horizontal

√

horizontais

C

1,5 - 3 cm

Horizontal

√

horizontais

C

5 cm

Horizontal

Outdoor pathways and landscaping.
Supports light vehices (M1 category – EU)
Pavimentos drenantes desportivos e de segurança em interiores
e exteriores
Security and sports flooring for indoor
and outdoors

√

Horizontais,
Verticais e
superfícies 3D
Horizontal, Vertical
and 3D surfaces

C

30 – 90 mm [4]
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[3] Disco CS17, 1000 ciclos e 1000 g (outros parâmetros
produzirão desgaste inferior)
CS17 disk, 1000 cycles and 1000 g (other test parameters
result in decreased abrasion results)

[5] Cores Standard: Vermelho, Verde, Bege, Azul, Cinza,
Amarelo. Outras referências RAL ou NCS podem ser
fornecidas mediante quantidades mínimas
Standard Colors: Red, Green, Beige, Blue, Grey and Yellow.
Specific NCS or RAL colors may be supplied (minimum
quantity requirements)

Para outros suportes é favor consultar os nossos Serviços
Técnico-Comerciais
In the case of other substrates please consult with your local
Castan Sales Representative

[6]

TeCHnICAL

CastanFloor
EP Color

CastanFloor
PU F

CastanFloor
PU EL 2C

CastanFloor
PU R

Protecção avançada ◊ ADVANCED PROTECTION

Descrição

Função

Acabamento

Cor

Utilização

Superfícies

Description

Role

Finish

Color

Use

Surface

Auto-alisante colorido
de base epóxi isento de
solventes (100% sólidos)

Protecção avançada dos
suportes com excelentes
resistências mecânicas

Alto Brilho,
Satinado
ou Mate

Standard ou
a pedido [5]

Interior

Horizontais

Interior

Horizontal

Standard ou
a pedido [5]

Interior
e Exterior

Horizontais

Standard or
custom [5]

Interior and
Exterior

Standard ou
a pedido [5]

Interior
e Exterior

Standard or
custom [5]

Interior and
Exterior

Standard ou
a pedido [5]

Interior
e Exterior

Standard or
custom [5]

Interior and
Exterior

Standard ou
a pedido [5]

Interior
e Exterior

Standard or
custom [5]

Interior and
Exterior

self-smothing epoxy covering
(100% solids - no VOCs)

Advanced substrate protection with
excellent mechanical performance

High gloss,
Satin or Matte

Auto-alisante flexível à
base de resinas de poliuretano isento de solventes (100% sólidos)

Protecção avançada dos
suportes com excelente resiliência mecânica (punçoamento) e
química

Brilhante,
Satinado
ou Mate

Self-smoothing flexible polyurethane covering (100% solids
- no VOCs)

Advanced substrate protection with excellent chemical resistance and mechanical resiliency (impact resistance)

Auto-alisante elástico à
base de resinas de poliuretano isento de solventes (100% sólidos)

Protecção avançada dos suportes com propriedades elásticas e excelentes resistências
químicaS. Ponte de fissuras

Self-smoothing polyurethane
elastomer covering (100%
solids - no VOCs)

Advanced substrate protection with
elastic properties and excellent chemical resistance. Crack-bridging

Auto-alisante rígido à
base de resinas de poliuretano isento de solventes (100% sólidos)

Protecção avançada dos
suportes com excelente
resistência mecânica e química

Self-smoothing rigid polyurethane covering (100% solids
- no VOCs)

CastanFloor
PU CEM

Auto-alisante à base de
resinas de poliuretano
e cimentos modificados
Self-smoothing polyurethane and modified cements
covering
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Gloss, Satin
or Matte

Brilhante,
Satinado
ou Mate
Gloss, Satin
or Matte

Brilhante,
Satinado
ou Mate

Advanced substrate protection with
excellent chemical and mechanical
resistance

Gloss, Satin
or Matte

Protecção avançada dos
suportes com excelente
resistência aos choques
térmicos. Recomendado
para a indústria alimentar

Brilhante,
Satinado
ou Mate

Advanced substrate protection with
excellent termal shock resistance. Recommend for food processing flooring

Gloss, Satin
or Matte

Standard or
custom [5]

Antiderrapância [1]
Anti-slip [1]
A, B, C

Espessura

Tipo de suporte

Transitável

Thickness

Substrate

Foot traffic

2 - 4 mm

Betão ou
betonilha [6]

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

12 horas

7 dias

12 hours

7 days

12 horas

7 dias

12 hours

7 days

12 horas

7 dias

12 hours

7 days

12 horas

7 dias

12 hours

7 days

Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B, C

2 - 4 mm

Horizontal

Horizontais

Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B

2 - 3 mm

Horizontal

Horizontais

Horizontal

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B, C

2 - 4 mm

Horizontal

Horizontais

Betão ou
betonilha [6]

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B, C

2 - 5 mm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

Cura
total
Total
cure

Densidade
Density

1,15 g/cm3

Resistência à
Abrasão [3]

Resistência
Química

Conteúdo
Sólidos

Abrasion resistance (Taber) [3]

Chemical
Resistance

Solids

< 70 mg

Boa

100%

Good

1,50 g/cm3

< 45,6 mg

Excelente

100%

Excellent

1,1 g/cm3

< 49,6 mg

Excelente

100%

Excellent

1,45 g/cm3

< 49,6 mg

Excelente

100%

Excellent

1,50 g/cm3

< 49,6 mg

Excelente

100%

Excellent
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[3] Disco CS17, 1000 ciclos e 1000 g (outros parâmetros
produzirão desgaste inferior)
CS17 disk, 1000 cycles and 1000 g (other test parameters
result in decreased abrasion results)

[5] Cores Standard: Vermelho, Verde, Bege, Azul, Cinza,
Amarelo. Outras referências RAL ou NCS podem ser
fornecidas mediante quantidades mínimas
Standard Colors: Red, Green, Beige, Blue, Grey and Yellow.
Specific NCS or RAL colors may be supplied (minimum
quantity requirements)

Para outros suportes é favor consultar os nossos Serviços
Técnico-Comerciais
In the case of other substrates please consult with your local
Castan Sales Representative

[6]

TeCHnICAL

CastanFloor
Quartz

Protecção avançada ◊ ADVANCED PROTECTION

Descrição

Função

Acabamento

Cor

Utilização

Superfícies

Description

Role

Finish

Color

Use

Surface

Revestimento multicamada transparente à
base de resinas de epóxi
e inertes de quartzo

Protecção avançada dos suportes com acabamento cromático por adição de inertes
de quartzo. Elevada resistência à abrasão e ao impacto

Brilhante,
ou Mate

Por
selecção
de traço [7]

Interior

Horizontais
e Verticais

Transparent multi-layer
epoxy and quartz aggregates
covering

CastanFloor
Quartz NS

Revestimento multicamada transparente e
antiderrapante à base
de resinas de epóxi e
inertes de quartzo
Transparent and anti-slip
multi-layer epoxy and quartz
aggregates covering

CastanFloor
Chips

Revestimento
multicamada à base de
resinas de epóxi e
flocos coloridos
Colored multi-layer epoxy
resin and chips covering

Gloss, or Matte

Advanced substrate protection with
inclusion of colored quartz aggregates.
High abrasion and impact resistance
Protecção avançada dos
suportes com acabamento
cromático por adição de inertes de quartzo. Elevada resistência à abrasão e ao impacto.
Antiderrapante

Brilhante,
ou Mate
Gloss, or Matte

Advanced substrate protection with
inclusion of colored quartz aggregates.
High abrasion and impact resistance.
Anti-slip
Protecção avançada dos
suportes com acabamento
decorativo por dispersão
de flocos coloridos
Advanced substrate protection with
inclusion of disperse decorative chips

Brilhante,
Satinado
ou Mate
Gloss, Satin
or Matte

Interior

Quartz aggregate color
selection [7]

Por
selecção
de traço [7]

Antiderrapância [1]
Anti-slip [1]
B

Espessura

Tipo de suporte

Transitável

Thickness

Substrate

Foot traffic

4 - 5 mm

Betão ou
betonilha [6]

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

Concrete slab or
Portland mortars [6]

Horizontal or
Vertical

Interior

Horizontais

Interior

Horizontal

Interior

Horizontais

Interior

Horizontal

Interior
e Exterior

Horizontais
e Verticais

Interior and
Exterior

Horizontal
and Vertical

C

2 - 4 mm

Concrete slab or
Portland mortars [6]

Quartz aggregate color
selection [7]

Base:
standard
ou a pedido [5]
Flocos: por
selecção de
traço [8]

Betão ou
betonilha [6]

A

2 - 3 mm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

Cura
total
Total
cure

Densidade
Density

1,5 g/cm3

Por selecção de proporções de cores standard de inertes
de quartzo
Project based proportion and mix ratios (from standard
quartz aggregates color chart)

[7]

[8] Por selecção de proporções de cores standard de flocos
Project based proportion and mix ratios (from standard chip
color chart)

Resistência à
Abrasão [3]

Resistência
Química

Conteúdo
Sólidos

Abrasion resistance (Taber) [3]

Chemical
Resistance

Solids

N/A

Boa

95%

Good

1,55 g/cm3

N/A

Boa

95%

Good

1,12 g/cm3

49,6 mg

Boa

95%

Good

Base: standard
or custom [5]
Chips:
color chart
selection [8]

CastanFloor
Confetti
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Revestimento multicamada à base de resinas
de epóxi colorido por
saturação de flocos

Protecção avançada dos
suportes com acabamento
decorativo por saturação
de flocos coloridos

Multi-layer epoxy resin and
chips saturated covering

Advanced substrate protection decorated by colored chips saturation

Brilhante,
Satinado
ou Mate
Gloss, Satin
or Matte

Por
selecção
de traço [7]
Quartz aggregate color
selection [7]

B

1 - 2 mm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

1,1 g/cm3

N/A

Muito Boa

95%

Very good
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[3] Disco CS17, 1000 ciclos e 1000 g (outros parâmetros
produzirão desgaste inferior)
CS17 disk, 1000 cycles and 1000 g (other test parameters
result in decreased abrasion results)

[5] Cores Standard: Vermelho, Verde, Bege, Azul, Cinza,
Amarelo. Outras referências RAL ou NCS podem ser
fornecidas mediante quantidades mínimas
Standard Colors: Red, Green, Beige, Blue, Grey and Yellow.
Specific NCS or RAL colors may be supplied (minimum
quantity requirements)

Para outros suportes é favor consultar os nossos Serviços
Técnico-Comerciais
In the case of other substrates please consult with your local
Castan Sales Representative

[6]

TeCHnICAL

CastanFloor
PU ARO

Protecção básica com cor ◊ BASIC PROTECTION WITH COLOR

Descrição

Função

Acabamento

Cor

Utilização

Superfícies

Description

Role

Finish

Color

Use

Surface

Pintura de poliuretano
aromático

Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade
de limpeza

Brilhante

Standard ou
a pedido [5]

Interior

Horizontais
e Verticais

Aromatic polyurethane
coating

CastanFloor
PU Satinado

Pintura de poliuretano
aromático
Aromatic polyurethane
coating

CastanFloor
PU PRO UV

Pintura de poliuretano
alifático
Aliphatic polyurethane
coating

CastanFloor
Decopur
PRO UV

CastanFloor
PU Total

Pintura de poliuretano
alifático 100% sólidos
Aliphatic polyurethane
coating 100% solids

Pintura espessa de
poliuretano aromático
Aromatic polyurethane thick
coating
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Glossy

Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean
Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade
de limpeza

Satinado
Satin

Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean
Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade
de limpeza. Estável aos UV

Brilhante
Glossy

Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean. UV stability
Protecção básica dos suportes
com excelente acabamento,
antipoeira e facilidade limpeza.
Estável aos UV
Basic substrate protection with
excellent finish, anti-dust and easy
to clean. UV stability
Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade de
limpeza. Tolerância a pequenas
irregularidades no suporte
Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean. Slight tolerance
to substrate irregularities

Alto Brilho,
Satinado
ou Mate
High Gloss, Satin
or Matte

Brilhante
Glossy

Standard
or custom [5]
Standard ou
a pedido [5]
Standard
or custom [5]

Interior

Interior
Interior

Horizontais
e Verticais

A, B, C

Tipo de suporte

Transitável

Thickness

Substrate

Foot traffic

200 - 250 μm

Betão ou
betonilha [6]

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

36 horas

7 dias

36 hours

7 days

36 horas

7 dias

36 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

Concrete slab or
Portland mortars [6]
A, B, C

200 - 250 μm

Horizontais
e Verticais

Standard
or custom [5]

Interior
and Exterior

Horizontal
or Vertical

Standard ou
a pedido [5]

Interior
e Exterior

Horizontais
e Verticais

Standard
or custom [5]

Interior
and Exterior

Horizontal
or Vertical

Standard ou
a pedido [5]

Interior

Horizontais
e Verticais
Horizontal
or Vertical

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

Horizontal
or Vertical

Interior
e Exterior

Interior

Anti-slip [1]

Espessura

Horizontal
or Vertical

Standard ou
a pedido [5]

Standard
or custom [5]

Antiderrapância [1]

A, B, C

200 - 250 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B, C

200 - 400 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B, C

400 - 500 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

Cura
total
Total
cure

Densidade
Density

1,15 g/cm3

Resistência à
Abrasão [3]

Resistência
Química

Conteúdo
Sólidos

Abrasion resistance (Taber) [3]

Chemical
Resistance

Solids

49,6 mg

Boa

75%

Good

1,15 g/cm3

49,6 mg

Boa

75%

Good

1,15 g/cm3

49,6 mg

Boa

75%

Good

1,20 g/cm3

40,7 mg

muito Boa

100%

Very good

1,15 g/cm3

49,6 mg

Boa

100%

Good
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[3] Disco CS17, 1000 ciclos e 1000 g (outros parâmetros
produzirão desgaste inferior)
CS17 disk, 1000 cycles and 1000 g (other test parameters
result in decreased abrasion results)

[5] Cores Standard: Vermelho, Verde, Bege, Azul, Cinza,
Amarelo. Outras referências RAL ou NCS podem ser
fornecidas mediante quantidades mínimas
Standard Colors: Red, Green, Beige, Blue, Grey and Yellow.
Specific NCS or RAL colors may be supplied (minimum
quantity requirements)

Para outros suportes é favor consultar os nossos Serviços
Técnico-Comerciais
In the case of other substrates please consult with your local
Castan Sales Representative

[6]

TeCHnICAL

CastanFloor
EP 250 Color

Protecção básica com cor ◊ BASIC PROTECTION WITH COLOR

Descrição

Função

Acabamento

Cor

Utilização

Superfícies

Description

Role

Finish

Color

Use

Surface

Pintura em epóxi

Protecção básica dos
suportes, antipoeira e
facilidade de limpeza

Brilhante

Standard ou
a pedido [5]

Interior

Horizontais
e Verticais

Epoxy coating

Glossy

Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean

CastanFloor
EP W

Pintura epóxi em
dispersão aquosa
Water dispersed epoxy coating

Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade
de limpeza. Estável aos UV.
Alguma tolerância à humidade
no suporte

Satinado
Satin

Standard
or custom [5]
Standard ou
a pedido [5]
Standard
or custom [5]

Interior

Interior
Interior

Antiderrapância [1]
Anti-slip [1]
A, B, C

Espessura

Tipo de suporte

Transitável

Thickness

Substrate

Foot traffic

250 μm

Betão ou
betonilha [6]

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

Concrete slab or
Portland mortars [6]

Horizontal
or Vertical
Horizontais
e Verticais

A, B, C

250 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

Horizontal
or Vertical

Cura
total
Total
cure

Densidade
Density

1,2 g/cm3

Resistência à
Abrasão [3]

Resistência
Química

Conteúdo
Sólidos

Abrasion resistance (Taber) [3]

Chemical
Resistance

Solids

70 mg

Boa

75%

Good

1,34 g/cm3

90,7 mg

Regular

75%

Regular

Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean. UV stability. Water
vapour permeable

CastanFloor
Ultra EP

Pintura em epóxi
com elevado padrão
de acabamento
Premium finish epoxy coating

CastanFloor
Ultra PU

Pintura em poliuretano
com elevado padrão de
acabamento
Premium finish polyuretane
coating

CastanFloor
Ultra CEM

Pintura de base poliuretânica executada sobre
sistema argamassado
de regularização e
nivelamento à base
de cimentos técnicos,
resinas e aditivos
Polyurethane sealer coating
over self-leveling mortar
containing special cements,
additives and resins
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Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade de
limpeza. Solução económica
para bases irregulares
Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean. Low cost solution
for irregular substrates
Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade de
limpeza. Solução económica
para bases irregulares
Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean. Low cost solution
for irregular substrates
Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade de
limpeza. Solução económica
para suportes interiores muito
irregulares (1-10 mm)
Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean. Low cost solution
for very irregular substrates (1-10 mm)

Brilhante,
Satinado
ou Mate
Gloss, Satin
or Matte

Brilhante,
Satinado
ou Mate
Gloss, Satin
or Matte

Brilhante,
Satinado
ou Mate
Gloss, Satin
or Matte

Standard ou
a pedido [5]

Interior

Horizontais

Interior

Horizontal

Standard ou
a pedido [5]

Interior
e Exterior

Horizontais

Standard
or custom [5]

Interior
and Exterior

Standard ou
a pedido [5]

Interior

Horizontais

Interior

Horizontal

Standard
or custom [5]

Standard
or custom [5]

A, B

250 - 750 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B

250 - 750 μm

Horizontal

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B

1 - 10 mm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

1,15 g/cm3

49,6 mg

Boa

75%

Good

1,15 g/cm3

49,6 mg

Muito boa

75%

Very good

1,6 g/cm3

49,6 mg

Muito boa

N/A

Very good
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[3] Disco CS17, 1000 ciclos e 1000 g (outros parâmetros
produzirão desgaste inferior)
CS17 disk, 1000 cycles and 1000 g (other test parameters
result in decreased abrasion results)

TeCHnICAL

CastanFloor
Verniz PU ARO

CastanFloor
Decopur
Verniz PRO UV

Descrição

Função

Acabamento

Cor

Utilização

Superfícies

Description

Role

Finish

Color

Use

Surface

Verniz de poliuretano
aromático

Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade
de limpeza

Brilhante

Transparente [9]

Interior

Horizontais
e Verticais

Verniz de poliuretano
alifático
Aliphatic polyurethane varnish

Verniz de poliuretano
alifático 100% sólidos
Aliphatic polyurethane varnish
100% solids

CastanFloor
Decopur
Verniz PRO UV
Satin

Verniz de poliuretano
alifático 100% sólidos

CastanFloor
PU 500W

Verniz de poliuretano
alifático em dispersão
aquosa

Aliphatic polyurethane varnish
100% solids

Water dispersed aliphatic
polyurethane varnish
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[9] Ligeiramente âmbar
Slightly amber. Slight yellowness with time

Protecção básica ◊ BASIC PROTECTION

Aromatic polyurethane
varnish

CastanFloor
Verniz PU PRO
UV

Para outros suportes é favor consultar os nossos Serviços
Técnico-Comerciais
In the case of other substrates please consult with your local
Castan Sales Representative

[6]

Glossy

Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean
Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade
de limpeza. Estável aos UV

Brilhante
Glossy

Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean. UV stability
Protecção básica dos suportes
com excelente acabamento,
antipoeira e facilidade limpeza.
Estável aos UV

Alto Brilho
High Gloss

Transparent [9]

Satinado
Satin

Interior
e Exterior

Horizontais
e Verticais

Transparent [9]

Interior
and Exterior

Horizontal
or Vertical

Transparente [9]

Interior
e Exterior

Horizontais
e Verticais

Transparent [9]

Interior
and Exterior

Horizontal
or Vertical

Transparente [9]

Interior
e Exterior

Horizontais
e Verticais

Transparent [9]

Interior
and Exterior

Horizontal
or Vertical

Transparente [9]

Interior
e Exterior

Horizontais
e Verticais

Transparent [9]

Interior
and Exterior

Horizontal
or Vertical

Basic substrate protection with excellent finish, anti-dust and easy to clean.
UV stability
Protecção básica dos suportes, antipoeira e facilidade
de limpeza. Estável aos UV.
Sem cheiro. Alguma tolerância
à humidade no suporte

Satinado
Satin

Anti-slip [1]
A, B

Espessura

Tipo de suporte

Transitável

Thickness

Substrate

Foot traffic

150 - 200 μm

Betão ou
betonilha [6]

12 horas

7 dias

12 hours

7 days

12 horas

7 dias

12 hours

7 days

12 horas

7 dias

12 hours

7 days

12 horas

7 dias

12 hours

7 days

24 horas

7 dias

24 hours

7 days

Horizontal
or Vertical

Transparente [9]

Basic substrate protection with excellent finish, anti-dust and easy to clean.
UV stability
Protecção básica dos suportes
com excelente acabamento,
antipoeira e facilidade limpeza.
Estável aos UV

Interior

Antiderrapância [1]

Concrete slab or
Portland mortars [6]
A, B

150 - 200 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B

200 - 250 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B

200 - 250 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

A, B

150 - 250 μm

Betão ou
betonilha [6]
Concrete slab or
Portland mortars [6]

Cura
total
Total
cure

Densidade
Density

0,980 g/cm3

Resistência à
Abrasão [3]

Resistência
Química

Conteúdo
Sólidos

Abrasion resistance (Taber) [3]

Chemical
Resistance

Solids

< 49,6 mg

Boa

35%

Good

1 g/cm3

< 49,6 mg

Boa

50%

Good

1,05 g/cm3

< 40,7 mg

Muito boa

100%

Very good

1,05 g/cm3

< 40,7 mg

Muito boa

100%

Very good

1,03 g/cm3

< 55,2 mg

regular

50%

Regular

Basic substrate protection, anti-dust
and easy to clean. UV stability. Odourless. Water vapour permeable
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[1] A · Liso | B · Semiliso | C · Antiderrapante
A· Smooth | B· Semi-smooth | C · Anti-slip
[3] Disco CS17, 1000 ciclos e 1000 g (outros parâmetros
produzirão desgaste inferior)
CS17 disk, 1000 cycles and 1000 g (other test parameters
result in decreased abrasion results)
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CastanFloor
MMA Quartz
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CastanFloor
MMA TRA

CastanFloor
MMA TRA T

Descrição

Função

Description

Role

Revestimento multicamada
transparente à base de
resinas de metilmetacrilato
e inertes de quartzo

Protecção avançada dos suportes com
acabamento cromático por adição de
inertes de quartzo. Elevada resistência
química e mecânica. Antiderrapante

Transparent and anti-slip multilayer
methyl-methacrylate covering with
colored quartz aggregates,

Advanced substrate protection with inclusion of
colored quartz aggregates. High mechanical and
chemical resistance. Anti-slip

Revestimento multicamada
transparente à base de
resinas de metilmetacrilato
e inertes de quartzo

Protecção avançada dos suportes com
acabamento cromático por adição de
inertes de quartzo. Elevada resistência
química e mecânica

Transparent multilayer methyl-methacrylate covering with colored
quartz aggregates,

Advanced substrate protection with inclusion of
colored quartz aggregates. High mechanical and
chemical resistance

Revestimento multicamada
transparente à base de
resinas de metilmetacrilato
e inertes de quartzo

Protecção avançada dos suportes com acabamento cromático
por adição de inertes de quartzo.
Elevada resistência química e mecânica.
Para zonas de congelação

Transparent multilayer methyl-methacrylate coveringwith colored
quartz aggregates,

CastanFloor
Rapid Color

Pintura à base de resinas de
metilmetacrilato
Methyl-methacrylate coating

Cura
Rápida
Fast
cure

√

Instalável a
temperaturas
baixas/negativas
Low temperature
installation

Condutibilidade Eléctrica

Antiderrapância [1]

Electrical
conductivity

Anti-slip [1]

√

C

√

B

√

B, C

√

√

A, B, C

Basic substrate protection, anti-dust and easy
to clean. Recommended for covering renovation
and maintenance

CastanFloor
Anti-Static

Auto-alisante electricamente
condutivo de base epóxi
Self-smothing epoxy covering with
electrical conductivity
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Protecção avançada dos suportes com
excelentes resistências mecânicas e
propriedades de condução e dissipação
eléctrica
Advanced substrate protection with excellent
mechanical performance and electrical and
dissipative capabilities

Superfícies

Espessura

Use

Surface

Thickness

Por
selecção
de traço [7]

Interior
e Exterior

Horizontais

2 - 4 mm

Por
selecção
de traço [7]

Por
selecção
de traço [7]
Quartz aggregate color
selection [7]

Advanced substrate protection with inclusion of
colored quartz aggregates. Deep freeze temperatures. High mechanical and chemical resistance
Protecção básica dos suportes,
antipoeira e facilidade de limpeza.
Recomendado para renovação
e manutenção de pavimentos

Utilização

Color

Quartz aggregate color
selection [7]
√

√

A, B, C

Por selecção de proporções de cores standard de inertes
de quartzo
Project based proportion and mix ratios (from standard
quartz aggregates color chart)

[7]

Cor

Quartz aggregate color
selection [7]
√

Para outros suportes é favor consultar os nossos Serviços
Técnico-Comerciais
In the case of other substrates please consult with your local
Castan Sales Representative

[6]

Interior
and Exterior

Interior
e Exterior
Interior
and Exterior

Interior
e Exterior
Interior
and Exterior

Horizontal

Substrate

Betão ou
betonilha
Concrete slab or
Portland mortars

Horizontais

2 mm

Horizontal

Horizontais

Interior
e Exterior

Horizontais
e Verticais

RAL or NCS
color reference

Interior
and Exterior

Horizontal
or Vertical

Referência
RAL ou NCS

Interior

Horizontais

Interior

Horizontal

Betão ou
betonilha
Concrete slab or
Portland mortars

5 - 6 mm

Horizontal

Referência
RAL ou NCS

RAL or NCS
color reference

Tipo de
suporte

Betão ou
betonilha
Concrete slab or
Portland mortars

250 - 500 μm

Betão,
betonilha e
revestimentos
existentes [6]

Transitável

Cura
total

Dureza /
Resistência

Resistência
Química

Total
cure

Hardness /
Resistance

Chemical
resistance

2 horas

7 dias

SHORE D
65-75

Excelente

2 hours

7 days

2 horas

7 dias

Excelente

2 hours

7 days

SHORE D
65-75

2 horas

7 dias

Excelente

2 hours

7 days

SHORE D
65-75

2 horas

7 dias

Excelente

2 hours

7 days

SHORE D
60-65

12 horas

7 dias

90 mg [3]

Excelente

12 hours

7 days

Foot traffic

Excellent

Excellent

Excellent

Excellent

Concrete slab,
Portland mortars or
existing coverings[6]
2 mm

Betão ou
betonilha
Concrete slab or
Portland mortars

‹¬
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Recomendações de limpeza e manutenção
A Castan dedica um grande esforço ao desenvolvimento de soluções de revestimento de
elevada durabilidade e fiabilidade. Para que o seu
revestimento possa manter as características
estéticas e estruturais e maximizar o seu tempo
de vida útil, é muito importante assegurar a sua
correcta limpeza e manutenção.

Porquê limpar com
regularidade?
A grande maioria das soluções de revestimento
Castan não apresenta porosidade, o que impede a absorção de sujidade e resíduos. Ainda que
estes agentes não causem danos de forma directa, a circulação de pessoas e objectos sobre a
superfície suja irá causar desgaste prematuro do
revestimento. Por este motivo, os revestimentos contínuos à base de resinas ou de cimentos
especiais devem ser limpos com a frequência
necessária.

Produtos de Limpeza
Para que possa atingir os melhores resultados
ao limpar os seus revestimentos Castan e ao
mesmo tempo evitar eventuais riscos deverá utilizar somente os seguintes produtos de limpeza:
Castan Floor Cleaner
Detergente neutro de utilização diária e manual.
Castan Floor Cleaner M
Detergente neutro de utilização diária e em
máquinas automáticas.
Castan Floor PowerCleaner
Detergente removedor de ceras para utilização
profissional em máquinas automáticas.
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Cumprir de forma rigorosa todas recomendações
de utilização e dosagem apresentadas na embalagem e ficha técnica do produto. Proporções
de água e produto diferentes das recomendadas
não são permitidas.
Caso se verifique a necessidade imperativa de
limpar o seu revestimento e não disponha dos
produtos de limpeza Castan, deve garantir que
apenas detergentes especialmente formulados
para epóxis e poliuretanos ou, alternativamente,
detergentes neutros e isentos de lixívia, alcalinidade ou acidez são utilizados. Atendendo à
grande diversidade de produtos de limpeza disponíveis no mercado existe um risco significativo
que a utilização de produtos não recomendados
produza danos irreversíveis no seu revestimento. Por este motivo, a utilização de produtos de limpeza e manutenção diferentes dos
recomendados implicará a anulação das condições de garantia do seu revestimento Castan.
Em caso de dúvida, consulte previamente os
nossos Serviços Técnico-Comerciais.

Cleaning & Maintenance recommendations
Quaisquer substâncias químicas acidentalmente derramadas devem ser imediatamente removidas.
2.

3.

Orientações genéricas de limpeza
A definição de um procedimento de limpeza para
o seu revestimento Castan deve ter em conta
os seguintes passos genéricos:
1.

Com recurso a mopa ou aspirador limpe
com frequência diária as zonas de maior
tráfego e pelo menos uma vez por semana
todas zonas de menor utilização. Deverá
ser removida toda a sujidade e partículas
de pó e sílica, pois a permanência destes
elementos causa riscos e desgaste em
todos os pavimentos, não constituindo
excepção o caso de revestimentos de
base epóxi, poliuretano, cimento ou pedra.

4.

Lave o seu revestimento com um detergente recomendado pelo menos uma vez por
semana. Zonas com maior intensidade de
utilização podem requerer lavagens mais
frequentes. Sistemas de revestimento que
apresentem textura superficial requerem
a utilização de escovas de lavagem. Para
que obtenha os melhores resultados recomendamos a utilização de discos e escovas
acoplados a equipamentos automáticos
de lavagem que disponham de depósito
e aplicador de detergentes.
Após aplicação dos líquidos de limpeza
não permita que estes sequem sobre a superfície do revestimento, enxaguando com
água limpa e secando em seguida. Quando
remover manchas ou sujidades mais difíceis, permita que o detergente actue por
mais tempo na superfície do revestimento.
Mopas de fibras sintéticas produzem normalmente melhores resultados de limpeza
comparativamente às de algodão.
Conforme necessário e antes iniciar a utilização do seu pavimento, aplique ou renove
a camada de protecção e selagem Castan
apropriada ao seu revestimento.

Note que o procedimento de limpeza acima resumido é genérico e ilustrativo, não dispensando
todos os requisitos específicos ao seu sistema de
revestimento Castan. Caso não possua o Plano
de Limpeza e Manutenção Castan específico do
seu sistema de revestimento, solicite-o junto dos
nossos Serviços Técnico-Comerciais.

Castan puts great effort in the development of
durable and reliable flooring solutions. In order
to maximize your floor’s life cycle and make sure
that its aesthetical and structural attributes are
kept at their best, it is very important to ensure
correct general routine cleaning and maintenance practices.

Why clean on a regular basis?
Most Castan covering solutions are non-porous
and can’t be penetrated by debris, dirt or dust.
Although these agents can not cause direct damage, they will act like abrasives whenever traffic
circulates over the surface. Therefore, continuous
resin and cementitous floors should be thoroughly cleaned on a regular basis.

Cleaning Agents
To prevent any risks and achieve optimal results
when cleaning your Castan coverings, only
the following recommended products should be
used:
Castan Floor Cleaner
Neutral floor-cleaner for manual routine
cleaning.
Castan Floor Cleaner M
Neutral floor-cleaner for routine use on floor
scrubber machines.
Castan Floor PowerCleaner
cleaner and sealant coat remover for
professional use with floor scrubber machines.

Strictly follow product technical recommendations regarding usage and cleaner to water proportion ratio. Product concentrations higher than
those recommended must never be used.
In the case Castan cleaning products are by
any reason unavailable and it becomes imperative to clean the floor, always ensure that only
neutral nonalkaline, nonacidic floor cleaners or
cleaners specifically formulated for epoxy and
polyurethane floors are used. Please note that
the spectrum of cleaning agents available in the
market is very broad and there are significant
risks that unsafe products may inflict damage
to your Castan coverings. Due to this fact, the
use of any products different from those recommended voids Castan warranty. If you are
unsure whether a specific Cleaning Agent is safe,
please consult with your local Castan Sales
representative.

General Cleaning guidance
The following generic steps should be taken into
consideration whenever establishing a Castan
covering cleaning procedure:
1.

Sweep the floor daily in high-traffic areas
and at least once a week in lower-traffic
areas with a dust mop. Remove any debris,
dirt or dust as the presence of these elements on the floor causes scratching and
wear to epoxy, polyurethane, cement or
stone surfaces. Strong chemicals should be
immediately rinsed from the surface. Chemicals that are allowed to dry on the surface
may become more concentrated as they
dry, which may result in concentration levels high enough to stain or even attack the
seamless floor or seamless floor coating.

2.

Mop the floor using an approved cleaner
agent at least once a week. Areas subject to
higher traffic and debris may require more
frequent mopping. Textured systems may
require the use of a stiff bristled brush or
floor scrubber to reach the bottom of the
anti-skid texture. For best results use an
automatic washing equipment and appropriate cleaning pads or bristles.

3.

After applying the cleaning solution mop it
up with clear water before the solution dries
on the surface. When removing stubborn
dirt or stains, allow the cleaner to set in the
area for a longer time and then completely
rinse to remove cleaner and dirt. Mop
should be rinsed often and water should be
changed frequently as well. Synthetic mops
tend to work better on textured surfaces
than cotton mops.

4.

As needed and prior to service, apply or
renew recommended Castan covering
surface Protectors and Sealers.

Please note that the above cleaning procedure
is generic and should always be complemented/
supplemented with additional cleaning requirements and recommendations specific to your
Castan covering solution. Please ask your local
Castan sales representative for a Cleaning and
Maintenance Program specific to your case.
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Protecção de superfícies Castan
Os produtos de protecção de superfícies
Castan não só aumentarão a longevidade do
seu revestimento mas também o tornarão ainda
mais adequado e atractivo. O princípio de base da
linha de produtos de protecção Castan é o de
providenciar uma camada superficial de sacrifício
que lidará em primeiro lugar com as agressões de
utilização do revestimento. Para que obtenha os
melhores resultados, os sistemas de protecção
Castan deverão ser sempre instalados antes de
os revestimentos serem colocados em serviço.
Castan Floor Terrazzo Protect P
Verniz de protecção e selagem à base de resinas
de poliuretano aquoso destinado a revestimentos CastanFloor Terrazzo Classic.
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Castan Floor Terrazzo Protect CST
Cristalizador e endurecedor de superfície destinado a revestimentos CastanFloor Terrazzo
Traditional. Aumenta a resistência às manchas
e renova o brilho.
Castan Floor Protect
Polímero de selagem e protecção contra o desgaste, para uso geral em revestimentos Castan.
Disponível com acabamento mate, satinado ou
brilhante.

Serviços Castan Floor Care
Apesar da grande resistência e resiliência das
soluções de revestimento Castan, o acumular
de anos de utilização intensiva e de eventuais
agressões imprevistas podem deixar sinais

visíveis de desgaste ou mesmo de deterioração
da superfície dos revestimentos. Se tal acontecer poderá contar com os serviços Castan de
restauro e manutenção de pavimentos.
Castan Floor Care service
Revitalização de superfícies através de lavagem
profunda e aplicação de produtos de protecção.
Castan Floor Care Plus service
Revitalização de pavimentos através de reparação e instalação de nova camada de selagem do
sistema de revestimento.
Contacte-nos para obter informação adicional relativamente aos serviços Castan Floor Care.

Castan Surface Protection
Protecting Castan covering surfaces will not only
extend their life cycle but also make them even
more suitable and appealing for service. The main
purpose behind Castan floor protection products
is to provide a protection or sacrificial layer on top
of your covering. In some cases this layer may also
deliver additional capabilities such as increasing
anti-slip capabilities or adjusting surface light reflection levels. For best results, this protection layer or
sealer should always be installed before coverings
are put into service.
Castan Floor Terrazzo Protect P
Extremely hard wearing polyurethane-based sealer
for use with CastanFloor Terrazzo Classic coverings.

Castan Floor Terrazzo Protect CST
Crystallizer and sealer for use with CastanFloor
Terrazzo Traditional coverings. Increases surface
hardness, stain resistance and renews surface
shine.
Castan Floor Protect
Hard-wearing and highly resistant polymer sealer
recommended as a general purpose Castan
covering sealer. Available in matte, satin or shine
finish.

Castan Floor Care Services
Although Castan covering solutions are of great
resiliency, daily use and severe aggression may
eventually lead to dirt accumulation, poor surface

shine or visible signs of wear. Whenever this may
be the case, Castan surface restoration and
maintenance care services may be required.
Castan Floor Care service
Surface revitalization through surface cleaning
and sealer protection renewal.
Castan Floor Care Plus service
Covering revitalization through restoration and
system surface layer renewal.
For additional information regarding our Floor
Care Services please contact your local Castan
Sales Representative.

‹¬
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Substrate recommendations for successful flooring

Recomendações técnicas para suportes
Um dos factores-chave de sucesso em projectos
de revestimento passa por dispor de um substrato
com as características técnicas adequadas.
A qualidade da base constitui uma prioridade
incontornável, devendo ser investidos os recursos necessários para a obtenção de um suporte
que satisfaça todos os requisitos mínimos
necessários. O objectivo central passa por
conseguir uma base nivelada e homogénea e que
apresente o máximo potencial de ligação química
e mecânica com o revestimento.
As recomendações abaixo apresentadas não são
exaustivas e não substituem as especificações
técnicas aplicáveis e seus respectivos standards.
Estas notas têm como objectivo facultar ao
Projectista uma orientação genérica relativamente à especificação e construção de suportes
destinados à instalação de revestimentos contínuos Castan. Para esclarecimentos adicionais,
sugerimos o contacto com os Serviços TécnicoComerciais Castan.

Recomendações gerais
para substratos
1.
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Os substratos deverão encontrar-se
estrutural e integralmente sãos, sólidos,

nivelados, secos, dimensionalmente
estáveis, limpos e isentos de substâncias
ou condições que possam prejudicar a
ancoragem do sistema de revestimento.
São exemplo os endurecedores de
superfície, promotores de cura, gorduras,
sujidade e revestimentos existentes
em desagregação (lista não exaustiva).
Caso estas substâncias se encontrem
presentes, deverão ser mecanicamente
removidas, não sendo recomendada
a utilização de solventes e de ácidos.
2.

3.

No caso de suportes em betão, estes
deverão encontrar-se secos e totalmente
curados com uma idade mínima de 28 dias,
de forma a atingir as resistências finais e
os níveis de humidade residual necessários
(<20% na escala Protimeter). O betão
deverá evidenciar uma densidade superior
a 2,1kg/m3, uma resistência à compressão
superior a 24,1 MPa (3.500 psi) e uma
resistência à tracção superior ou igual
a 3 N/mm2.
No caso de a laje a revestir ser térrea, esta
deverá encontrar-se isolada ou ventilada
inferiormente e ser dotada de barreira de
vapor (manga de polietileno), por forma
a prevenir a ascensão de humidade por
capilaridade. É imperativo que a barreira

de vapor não seja perfurada ou danificada
durante o processo de enchimento da laje.
4.

5.

6.

As pendentes necessárias ao perfeito
escoamento das águas deverão estar
previstas no substrato e ser executadas previamente aos trabalhos de pavimentação.
Os sistemas de revestimento auto-alisantes
suportam uma pendente máxima de 3%.
No caso de bases em betão, estas deverão ser talochadas mecanicamente por
forma a ser obtido um acabamento liso e
semipolido. A rugosidade e textura ideais
à instalação dos revestimentos serão posteriormente obtidas através de processos
de abrasão mecânica e durante a fase de
preparação de suportes.
Todas as zonas do suporte que apresentem
desagregação deverão ser removidas e
eventuais defeitos e cavidades deverão
ser totalmente expostos. O enchimento
das zonas tratadas assim como a eventual
regularização e nivelamento do suporte
deverão ser realizados com recurso a argamassas técnicas Castan. O tratamento de
eventuais fissuras identificadas no suporte
deverá ser especificado e valorizado mediante a respectiva análise e avaliação técnica
por parte da Castan.

Providing an adequate substrate is one of the
most important success requirements in a flooring project. The best covering installation is only
as good as the substrate beneath it.
Taking the time and the resources to properly
condition a substrate should be a top priority.
The ultimate objective is to provide an even, leveled as sound substrate that delivers maximum
chemical and mechanical bond potential between
the base and the covering system.
The recommendations presented bellow do not
replace the applicable technical specifications or
the required standards and are intended solely
for general and preliminary project orientation. Please contact your local Castan Sales
representative in case additional information is
needed.

sealers or curing agents, dirt, wax, tar,paint
and loose toppings. If the surface contains
these substances, they must be mechanically removed.
Note: The use of solvents, adhesive removers or acid etching is not recommended.
2.

In the case of concrete substrates, these
must be dry and fully cured for at least 28
days (or longer, if required) to reach full
design strength and low moisture content
levels (<20% protimeter scale).
Concrete should have a minimum density
of 2.1 kg/m3, compressive strength greater
than 24,1 MPa (3.500 psi) and tensile
strength greater than 3 N/mm2 .

3.

Slabs on grade should have been poured
over properly drained and graded fill, with
an effective polyethylene vapor barrier. It
is imperative that the vapor barrier is not
punctured during the pouring process.

4.

All slopes necessary to ensure adequate
liquid drainage should have been previously
built and shaped in the substrates. Please
note that self-smoothing covering systems
support a maximum substrate slope of 3%.

5.

Concrete surface should be “Helicopter”
processed. Ideal concrete surface roughness

General substrate
recommendations
1.

All surfaces must be structurally and integrally dry, sound, solid, leveled, dimensionally stable, clean and free of any substance
or condition that may reduce or prevent
the adhesive’s bond to the substrate. These
include, but are not limited to, concrete

and texture shall be achieved through mechanical abrasion during Castan’s surface
preparation activities.
6.

‹¬

Weak concrete must be removed and
surface defects and voids must be fully
exposed. Repairs to the substrate, filling of
blowholes/voids and surface levelling must
be carried out using appropriate Castan
products. Any cracks in the substrate shall
be evaluated and specifications and cost for
these repairs (if applicable) will be provided
after Castan’s technical assessment.
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