
    

  



Impact Soft 25    

Espessura: 25 mm   

Dimensões: 1m x 1m    

Cores: 3 cores Pigmentadas (Verde Claro, Azul e Terracota).   

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft 25 composto por dupla 

camada de grânulos de borracha SBR, sendo a superior pigmentada (com 

pigmentos atóxicos) e a inferior composta de granulo de borracha de 

pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado. Placas de 1m x 1m com 

chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado 

através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 

16071-3 em altura crítica de impacto de 1,50m; resistente à abrasão, 

resistente ao intemperismo.    

      

Impact Soft 25 - EPDM    

Espessura: 25mm    

Dimensões: 1m x 1m    

Cores: 9 cores EPDM (Jade, Esmeralda, Coral, Granada, Citrino, Galena, 

Madrepérola, Turquesa e Lázuli).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft 25 EPDM composto por dupla 

camada, sendo a superior de borracha EPDM e a inferior composta de 

grânulos de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado.   

Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. 

Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para 

atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 1,60m; 

resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, ensaio de densidade, 

dureza tipo “A”, resistência a tração, resistência ao rasgamento, ensaio 

de deformação permanente por compressão, resiliência, imersão em 

fluído, compressão, estabilidade dimensional.    

  

  

 



Impact Soft Duplo T 

Espessura: 20mm    

Dimensões: 19,5cm x 19,5cm    

Cores: 3 cores Pigmentadas (Verde Claro, Azul e Terracota).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Duplo T composto por dupla 

camada de grânulos de pneus, sendo a superior pigmentada (com 

pigmentos atóxicos) e a inferior composta de granulo de borracha de 

pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado. Placas de 19,5 cm x 19,5 

cm com chanfro para escoamento de água nas laterais. Produto 

certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender a 

norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 1,60m; resistente à 

abrasão; resistente ao intemperismo.    

     

Impact Soft Duplo T - EPDM    

Espessura: 20mm    

Dimensões: 19,5cm x 19,5cm    

Cores: 9 cores EPDM (Jade, Esmeralda, Coral, Granada, Citrino, Galena, 

Madrepérola, Turquesa e Lázuli).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Duplo T EPDM composto por 

grânulos de borracha EPDM. Placas de 19,5 cm x 19,5 cm com chanfro 

para escoamento de água nas laterais. Produto certificado através de 

laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 16071-3 

em altura crítica de impacto de 1,70m  ; resistente à abrasão; resistente 

ao intemperismo, ensaio de densidade, dureza tipo “A”, resistência a 

tração, resistência ao rasgamento, ensaio de deformação permanente por 

compressão, resiliência, imersão em fluído, compressão, estabilidade 

dimensional.    

  

  

  

 



Impact Soft Super Slim     

Espessura: 11mm    

Dimensões: 1m x 1m    

Cores: 3 cores Pigmentadas (Verde Claro, Azul e Terracota).   

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Super Slim composto por 

camada única de grânulos de pneus reciclados (SBR) pigmentados (com 

pigmentos atóxicos) aglomerado e prensado. Placas de 1m x 1m com 

chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado 

através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 

16071-3 em altura crítica de impacto de 0,80 m; resistente à abrasão; 

resistente ao intemperismo.    

    

    

Impact Soft Super Slim - EPDM     

Espessura: 11mm    

Dimensões: 1m x 1m    

Cores: 9 cores EPDM (Jade, Esmeralda, Coral, Granada, Citrino, Galena, 

Madrepérola, Turquesa e Lázuli).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Super Slim EPDM composto 

por camada única de grânulos de borracha EPDM. Placas de 1m x 1m 

com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado 

através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 

16071-3 em altura crítica de impacto de 1,10 m; resistente à abrasão; 

resistente ao intemperismo, ensaio de densidade, dureza tipo “A”, 

resistência a tração, resistência ao rasgamento, ensaio de deformação 

permanente por compressão, resiliência, imersão em fluído, compressão, 

estabilidade dimensional.    

    

  

  

  



Impact Soft Peso Livre 

Espessura: 16mm    

Dimensões: 1m x 1m com chanfros na borda.    

Cores: 5 cores (Estrelado Cinza, Estrelado Azul, Estrelado Bege, Estrelado 

laranja e Estrelado Verde).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Peso Livre composto de 

grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado e 

prensado. Produto certificado através de laudos de laboratórios 

renomados para atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao 

intemperismo.    

    

Impact Soft Peso Livre (Preto)    

Espessura: 16mm    

Dimensões: 1m x 1m com chanfros na borda.    

Cor: Preto inteiro    

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft Peso Livre composto de 

grânulos de pneus reciclados (SBR), aglomerado e prensado. Produto 

certificado através de laudos de laboratórios renomados para atender aos 

testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo.    

  

Impact Roll Alta Performance - Estrelado    

Espessura: 5mm     

Dimensões: 1m x 10m     

Cores: 5 cores (Estrelado Cinza, Estrelado Azul, Estrelado Bege, Estrelado 

laranja, Estrelado Verde).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impact Roll Alta Performance composto 

de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado, 



prensado e laminados. Fabricado em bobinas de 1m x 10m x 5mm. 

Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para 

atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, 

densidade, Dureza tipo “A”, Resistência à tração, Resistência ao 

rasgamento, deformação permanente por compressão, resiliência, 

coeficiente de atrito, compressão e estabilidade dimensional.    

    

Impact Roll Alta Performance - Estrelado    

Espessura: 8mm    

Dimensões: 1m x 5m    

Cores: 5 cores (Estrelado Cinza, Estrelado Azul, Estrelado Bege, Estrelado 

laranja, Estrelado Verde).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impact Roll Alta Performance composto 

de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado, 

prensado e laminados. Fabricado em bobinas de 1m x 5m x 8mm. 

Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para 

atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, 

densidade, Dureza tipo “A”, Resistência à tração, Resistência ao 

rasgamento, deformação permanente por compressão, resiliência, 

coeficiente de atrito, compressão e estabilidade dimensional.   

    

Impact Roll Alta Performance - Colors    

Espessura: 5mm     

Dimensões: 1m x 10m     

Cores: 3 cores (Colors Cinza, Colors Azul, Colors Bege).    

    

  

Especificação: Piso Ecológico Impact Roll Alta Performance composto 

de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado, 

prensado e laminados. Fabricado em bobinas de 1m x 10m x 5mm. 

Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para 

atender aos testes de resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, 



resistente a inflamabilidade, densidade, Dureza tipo “A”, Resistência à 

tração, Resistência ao rasgamento, deformação permanente por 

compressão, resiliência, coeficiente de atrito, compressão e estabilidade 

dimensional.    

    

Impact Roll Alta Performance - Colors    

Espessura: 8mm    

Dimensões: 1m x 5m    

Cores: 3 cores (Colors Cinza, Colors Azul, Colors Bege).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impact Roll Alta Performance composto 

de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha EPDM, aglomerado, 

prensado e  

laminados. Fabricado em bobinas de 1m x 5m x 8mm. Produto certificado 

através de laudos de laboratórios renomados para atender aos testes de 

resistente à abrasão; resistente ao intemperismo, resistente a 

inflamabilidade, densidade, Dureza tipo “A”, Resistência à tração, 

Resistência ao rasgamento, deformação permanente por compressão, 

resiliência, coeficiente de atrito, compressão e estabilidade dimensional.    

    

  

Impact Soft 50 

Espessura: 50mm    

Dimensões: 1m x 1m    

Cores: 3 cores Pigmentadas (Verde Claro, Azul e Terracota).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft 50 composto por dupla 

camada de grânulos de borracha SBR, sendo a superior pigmentada (com 

pigmentos atóxicos) e a inferior composta de granulo de borracha de 

pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado. Placas de 1m x 1m com 

chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. Produto certificado 

através de laudos de laboratórios renomados para atender a norma ABNT 



16071-3 em altura crítica de impacto de 1,70m; resistente à abrasão; 

resistente ao intemperismo.    

    

Impact Soft 50 - EPDM    

Espessura: 50mm    

Dimensões: 1m x 1m    

Cores: 9 cores EPDM (Jade, Esmeralda, Coral, Granada, Citrino, Galena, 

Madrepérola, Turquesa e Lázuli).    

    

Especificação: Piso Ecológico Impactsoft 50 EPDM composto por dupla 

camada, sendo a superior de borracha EPDM e a inferior composta de 

grânulos de borracha de pneu reciclado (SBR) aglomerado e prensado.   

Placas de 1m x 1m com chanfro a cada 50 cm para escoamento de água. 

Produto certificado através de laudos de laboratórios renomados para 

atender a norma ABNT 16071-3 em altura crítica de impacto de 2,00m; 

resistente à abrasão, resistente ao intemperismo, ensaio de densidade, 

dureza tipo “A”, resistência a tração, resistência ao rasgamento, ensaio 

de deformação permanente por compressão, resiliência, imersão em 

fluído, compressão, estabilidade dimensional.    

       

IMPACT SOFT 50 MULCH    

      

Espessura: 50 mm    

Dimensão: 1,00 x 1,00 m²    

    

Cores: Blend Terracota, Blend Verde e Blend Bege    

    

Composição: Base de grânulos de pneus reciclados   

(borracha SBR) e cobertura com blend de tons de EPDM Mulch    

    

Piso drenante: instalado sobre berço de brita emulsionada, a passagem 

de água é feita diretamente para o solo. 

  



Puzzle Floor Mormaii        

    

Espessura: 6mm alto portante          

Formato: peças de 70x70cm          

Cor: Disponível na cor Estrelado Laranja    

Composição: Composto de grânulos de pneus reciclados (SBR) e borracha 

EPDM, aglomerado, prensado e laminados.    

  


