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INFORMATIVO ESPECIAL FORTHART® CLICK
Prezados (as) Senhores (as):
®

Os pisos de PVC FORTHART CLICK estão fazendo frente aos negócios de muitos lojistas. Em várias obras os
clientes estão substituindo os pisos de porcelanato por pisos de PVC, inclusive em áreas de pisos laminados
também estão ocorrendo trocas, em virtude de sua praticidade de instalação e resistência à água, destacando-se
pela sua apresentação final que enche os olhos de qualquer cliente, pois o resultado obtido é simplesmente
excepcional. É fácil entender este resultado, produto bonito e moderno, prático e fácil de instalar, sem barulho e
sem sujeira, as vantagens são enormes, principalmente quando se menciona a resistência à umidade.
®

QUALIDADE DO PVC UTILIZADO NA FABRICAÇÃO. A qualidade é o diferencial de sucesso nos pisos de PVC FORTHART
CLICK. A OBRADEC desenvolve seus produtos para se adequarem ao nosso mercado, e isto faz toda a diferença na
apresentação, com réguas mais largas, maior brilho e na diversidade de linhas e cores. Utilizamos em 100% de sua composição
matérias primas virgens, tornando-os mais estáveis em relação à contração e a dilatação. O desempenho do PVC virgem é muito
superior ao do PVC reciclado que necessita de outros componentes em sua composição para melhorar sua estabilidade. Há
produtos que se apresentam como similares no mercado, mas possuem grandes diferenças em sua estrutura de composição.
VARIAÇÕES BRUSCAS DE TEMPERATURAS. A região SUL do Brasil é conhecida pelas fortes variações de temperaturas,
principalmente quando atingem níveis próximos a 0°C, onde grande parte dos materiais de construção sofrem retração e
dilatação, e os pisos de PVC também não fogem a regra. A OBRADEC para minimizar este impacto procurou trazer o que há de
mais moderno em tecnologia de pisos de PVC, para que a estabilidade permanecesse mesmo em grandes variações de
temperatura. Neste inverno já comercializamos acima de 20.000,00m² de pisos de PVC Clicados, onde o frio foi extremamente
rigoroso, temperaturas próximas de 0° graus foram registradas até em regiões da Grande Florianópolis, fato este que não
acontecia a mais de 50 anos. Mesmo assim, tivemos poucos casos isolados de assistência técnica, onde alguns estavam
relacionados a instalação com o piso preso nos acabamentos ou instalados sobre assoalhos de madeira que estavam
®
trabalhando. Desta forma, queremos assegurar que os pisos de PVC FORTHART CLICK foram construídos para suportar estas
adversidades climáticas, tornando-o muito superior a similares construídos com PVC reciclado em sua composição. Nosso
fabricante produz para marcas renomadas nos Estados Unidos, Canadá e Rússia, países que possuem temperaturas
extremamente baixas, onde experiência e qualidade são muitos exigidos.
ACABAMENTOS PARA RETRAÇÃO E DILATAÇÃO. A OBRADEC está trabalhando em caráter de urgência com seus
fornecedores de ACABAMENTOS PARA PISOS, pois não existem produtos prontos no mercado que atendam as necessidades
dos pisos de PVC. Desta forma tudo precisou ser desenvolvido, atrasando a entrega. No início de SETEMBRO teremos
®
DISPONÍVEL uma nova linha de acabamentos de borracha modelo REDUTOR e JUNÇÃO para os pisos de PVC FORTHART
CLICK em todas as 20 (vinte) cores. E também ATÉ FINAL de Setembro estaremos lançando a linha dos acabamentos em
alumínios, modelos REDUTOR, JUNÇÃO e TERMINAL nas 7 (sete) cores tradicionais que estão disponíveis para produção no
Brasil. E ainda, para atendermos aos clientes mais exigentes, em 2014 teremos os acabamentos em PVC modelos JUNÇÃO,
®
REDUTOR e TERMINAL em todas as cores do FORTHART CLICK. Não estamos medindo esforços para que você revendedor
®
tenha em mãos todos os acabamentos necessários para instalar os pisos de PVC FORTHART CLICK de forma a torná-lo
flutuante, ou seja, não deve estar preso em nenhum lugar para que possa se movimentar livremente no ambiente, principalmente
quando houver variações de temperaturas em maior escala. Aconselhamos a seguirem os mesmos critérios dos pisos laminados,
onde todos os ambientes devem estar com pequenos espaços nas paredes e portas e ainda não instalar sob móveis muito
pesados que possam travar o piso de PVC.
®

CLIMATIZAÇÃO DOS PISOS DE PVC. Não instalar os pisos de PVC FORTHART CLICK sem antes climatizá-lo no local da obra
por pelo menos por 24 horas, principalmente se a temperatura estiver fora dos padrões de sua região, pois isso amenizará o
choque térmico, deixando-o estável e sem a necessidade de assistência técnica. Estas regras simples NÃO ESTÃO SENDO
SEGUIDAS e por isto alguns lojistas tiveram problemas, por isto alertamos a todos a necessidade dos cuidados na instalação dos
pisos de PVC. Quaisquer dúvidas consulte nosso Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) pelo telefone (49) 3225.5998, acesse
nossa página no endereço www.obradec.com ou ainda consulte os manuais de instalação.
A OBRADEC REVESTIMENTOS está no mercado há muitos anos, e possui muita experiência, desta forma,
queremos transmitir a você revendedor a segurança para continuar trabalhando com os nossos produtos, pois
sempre estamos aprimorando-os, trazendo o que há de melhor no mercado. Também temos acordos com
nossos fornecedores para atravessarmos as instabilidades econômicas do mercado. Assim, sempre acreditamos
que com o apoio de nossos parceiros podemos continuar fortes, com o objetivo de dar a você revendedor os
melhores produtos e as melhores condições de trabalho em nosso ramo. Boas Vendas e Boa Sorte.
Atenciosamente,
A Direção.
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