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Balcões de recepção Banheiros de pacientes Paredes de salas de cirurgia

Bancadas para preparar e 
servir alimentos

Pias de higienização Mesas de laboratório
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Teste Método Resultado

Resistência a Fungos e Bactérias ASTM G21 Não suporta crescimento microbiano.

Inflamabilidade ASTM E84-08 FSI=15; SDI=10; Clase A.

Teste de ignição ANSI Z124.1.2-2005 Menos de 30 segundos (aprovado)

Teste de choque térmico ANSI Z124.1.2-2005 Sem rachar, fissuras ou bolhas (aprovado)

Temperatura de deflexão por calor ASTM D648-07 B 111.7°C

Absorção de água ASTM D570-98(2010) 0,27%.

Resistência à água ANSI Z124.1.2-2005 Pontuação total: 1 (aprovado)

Alteração de cor à água fervente NEMA LD3-2000 Sem efeito

Resistência à manchas ANSI Z124.1.2-2005 34  (aprovado)

Teste de cigarro ANSI Z124.1.2-2005 0 (aprovado)

Resistência química ANSI Z124.1.2-2005 Aprovado.

Resistência ao impacto ASTM D5420-10
Altura média de falha: 803 mm.

Energia média de falha: 28J.

GREENGUARD UL 2818 Certificado

GREENGUARD Gold UL 2818 Certificado

NSF 51 Certificado
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Limpeza leve: Limpeza moderada: Limpeza pesada:

Retire o excesso de sujeira 

com pano úmido com 

detergente ou limpador 

multiuso. Enxague e seque 

com um pano.

Retire o excesso de sujeira 

com pano úmido com 

detergente ou limpador 

multiuso. Esfregue a 

superfície sólida levemente 

com uma esponja abrasiva, 

em movimentos circulares. 

Enxágue e seque 

com um pano.

Realize o mesmo 

procedimento de limpeza 

moderada, mas utilize água 

sanitária.
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Calor: Riscos e arranhões: Substâncias químicas

O apoio ocasional de 

objetos quentes não 

irá danificar a sua 

superfície sólida acrílica 

Durasein®. No entanto, 

não aconselhamos o apoio 

constantes de objetos em 

altas temperaturas por 

longos períodos. Utilize 

apoios protetores de calor 

e procure evitar também os 

choques térmicos.

Riscos e arranhões podem 

ser reparados facilmente 

com uma esponja abrasiva, 

no caso de acabamentos 

foscos, e lustra móveis, 

no caso de acabamentos 

brilhantes. 

O contato com substâncias 

corrosivas fortes deve 

ser interrompido 

imediatamente, utilizando 

água em abundância para 

evitar danos ao Durasein®.
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Conclusão



http://www.durasein.com.br
https://www.linkedin.com/company/durasein-brasil/
https://www.instagram.com/durasein_acrylic_solid_surface/
https://www.facebook.com/Durasein/

