ClicWall

Revestimento de parede
decorativo
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ClicWall, a inovação em
revestimento de parede decorativo
O ClicWall é um sistema de painéis de parede de
fibra de média densidade (MDF), que oferece um
acabamento altamente decorativo em projetos
de remodelação. Graças à tecnologia patenteada
Uniclic, os painéis encaixam entre si rapidamente
e sem esforço. O resultado final é um sistema
de paredes resistente a riscos, com uma camada
exterior lavável para facilitar a manutenção. Os
painéis têm um tamanho padrão de 600 mm de
largura, 2.785 mm de altura e 10 mm de espessura.
Existem outros tamanhos a pedido.

A oferta inclui também o ClicWall FR:

painéis ignífugos com classe europeia B-s2,d0.
Quando utilizado em formas de construção
específicas, o ClicWall atinge uma resistência
ao fogo de 30 minutos e 1 hora, respetivamente,
comprovada por certificado europeu.
Além de uma gama abrangente de designs
inovadores, também disponibilizamos o ClicWall
Deco. Estes painéis são fornecidos com uma
camada exterior de folha, que pode receber um
acabamento em tinta, tecido, papel de parede ou
impressão digital.
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Porquê escolher
o ClicWall?
Uma gama abrangente de
designs de elevada qualidade

Acabamento final
simples e rápido

O ClicWall proporciona soluções fantásticas para
quaisquer projetos de decoração de interiores,
graças à diversificada gama de designs Evola
da UNILIN de elevada qualidade. Com um
design inovador, qualquer projeto ganha uma
característica excecional. A coleção possui, ainda,
uma grande variedade de designs simples, que
asseguram um revestimento de parede clássico
e intemporal.

Graças ao perfil patenteado Uniclic, os
painéis encaixam entre si de forma perfeita
e proporcionam o resultado final necessário num
curto espaço de tempo. Uma vez que os painéis
ClicWall não necessitam de acabamento, poupa
muito tempo e reduz ao mínimo a quantidade de
pó e sujidade durante a instalação.

Higiénico, impermeável e
resistente aos riscos
A resistente camada protetora de melamina torna
esta superfície impermeável. Esta camada superior
é lavável e transforma o ClicWall num sistema
extremamente higiénico e de fácil manutenção.
Se procura um acabamento resiliente, o ClicWall
é a escolha ideal, pois garante a manutenção de
um aspeto perfeito ao longo do tempo.

PEFC/07-35-01

O ClicWall assegura uma exploração florestal sustentável
devido à utilização de variedades de madeira com a marca
PEFC.

ClicWall

4

Informações
técnicas
Dimensões e peso

Embalagem

• Dimensões brutas padrão:
2.785 x 618 x 10 mm (AxLxP)
• Dimensões líquidas padrão:
2.785 x 600 x 10 mm (AxLxP)

• Embalagem lisa: 2 painéis por embalagem
•	A granel: 80 painéis empilhados com topo
e base

Total = 618 mm
10 mm

Sistemas de fixação

Líquido = 600 mm

O ClicWall pode ser fornecido em diferentes
dimensões, com uma altura máxima de 3.050 mm
e uma largura máxima de 1.000 mm.

Parafuso

Agrafo

Peso de 1 painel: 14 kg

Cola com
polímeros de silicone
modificado

Acessórios
Subestruturas

Os perfis e rodapés apresentados abaixo
asseguram um acabamento perfeito:
• Perfil de canto interior e exterior flexível com
design a condizer
Dimensões: 2.750 x 42 x 3 mm

Subestrutura de metal

Subestrutura de madeira

Ripas de madeira aplicadas na parede

• Perfil de canto exterior de alumínio
Comprimento: 2.785 mm

• Rodapés com design a condizer
Dimensões: 2.400 x 80 x 12 mm

É possível realizar combinações destas estruturas.
• Rodapés para pintar
Dimensões: 2.400 x 160 x 16 mm
Consulte o guia de instalação do ClicWall para obter orientações sobre a instalação, bem como especificações técnicas, em www.unilinpanels.com
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Instalações ClicWall
à prova de incêndios
O ClicWall, quando instalado numa forma de
construção específica e conforme descrito abaixo,
assegura uma resistência a incêndios de 60 e
30 minutos, respetivamente.

Instalação do ClicWall com
resistência a incêndios EI60

Parede com placas de
metal
(MSH-50)

Certificado europeu para paredes
divisórias não estruturais – EN 1364-1:1999

Antivlam de 12 mm

Construção:

Isolamento Rockwool
(Rockwool)
(40 mm – 35 kg/m3)

•	ClicWall FR de 10 mm (classe europeia B-s2,d0):
fixação através de kit de montagem (pontos de
polímero de silicone modificado – espaçamento
de 200 mm entre eles) relativamente a 12 mm
de Antivlam (aglomerado à prova de incêndios)
•	Antivlam de 12 mm: fixação com parafusos para
madeira (4 x 25 – espaçamento de 300 mm
entre eles) relativamente a parede com placas
de metal
• Isolamento Rockwool (RockSono Base 210):
40 mm – 35 kg/m3
• Subestrutura: placas de metal de 50 mm
• Vedante: fita PE50 (fita isoladora elástica)

ClicWall®
FR de 10 mm

Fita de
polietileno

Antivlam relativamente a parede com placas de metal:
parafuso para madeira, 4 x 25
ClicWall® FR em Antivlam: fixação com polímero de silicone
modificado

Padrões acústicos da instalação descritos
abaixo: Rw = 52 dB (Cw-4, Ctr-11)

Instalação do ClicWall com
resistência a incêndios EI30
Certificado europeu para paredes
divisórias não estruturais – EN 1364-1:2015

Isolamento Rockwool
(Rockwool)
(60 mm – 45 kg/m3)
ClicWall de 10 mm

Construção:
•	ClicWall de 10 mm (classe europeia D-s2,d0):
fixação com parafusos para madeira
(3,5 x 16 – espaçamento de 300 mm entre eles)
relativamente a subestrutura em madeira
• Isolamento Rockwool (RockSono Solid 211):
60 mm – 45 kg/m3
• Subestrutura: ripas de madeira de 38 x 63 mm

Estrutura de
madeira

ClicWall relativamente a ripas de madeira: parafuso
para madeira, 3,5 x 16

ClicWall
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A Evola da UNILIN é uma nova coleção de designs
disponível em ClicWall para profissionais do setor da
decoração de interiores. A Evola da UNILIN é a alternativa
perfeita para madeira, betão e outros materiais, uma vez
que tem disponível uma vasta gama de designs e uma
paleta de cores sólidas. Conseguirá encontrar nos 105
designs disponíveis a solução adequada a cada projeto,
sem comprometer a criatividade.
A Evola da UNILIN também está disponível em placa de
melamina, laminado de alta pressão e fitas de madeira.

Estruturas ClicWall

O ClicWall está disponível em várias estruturas. Conheça as texturas únicas, que reproduzem fielmente a
realidade

BST – Topmat

MAT – Mat

Estrutura subtil em fibra fina

Textura de superfície supermate

Textura de superfície mate

W03 - Linewood

W04 - Deepwood

W06 - Veneer wood

Textura de madeira às riscas com relevo

Textura extremamente profunda e altamente
distintiva

A textura mate distintiva, os poros profundos
e o aspeto de desgaste proporcionam um ar
de madeira pura.

N

CST - Soft Pearl

VO
O

SINC

SINC

SINC

V8A - Royal Oak

V9A - Heritage Oak

Z5L - Minnesota Oak

Textura com relevo, caracterizada por imitação
de flores, entalhes suaves e nós na madeira.
Um acabamento brilhante destaca os entalhes
suaves. Um acabamento mate destaca as
fissuras e os nós.

A imitação de fissuras e as pequenas
imperfeições espelham o aspeto autêntico
e desgastado pelo tempo do carvalho
recuperado.

Os padrões elaborados da madeira, bem como
os seus pequenos nós, criam um efeito rústico.
As zonas mate e brilhantes combinam-se para
proporcionar um aspeto vibrante e realista.

SINC – Textura de superfície sincronizada – a textura espelha perfeitamente o padrão da madeira.
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ClicWall em stock

050 – MAT | Deco

025 - CST | Front white

025 - W03 | Front white

625 - CST | Silicon

U147 - CST | Seashell

U127 - CST | Dune beige

H163 - BST | Flakewood white

F989 - BST | Pure Concrete light

H450 - V9A | Heritage Oak light patina

H588 - V8A | Royal Oak vanille

H786 - W06 | Robinson Oak brown

H784 - W06 | Robinson Oak light natural

113 - W06 | Elegant black

ClicWall resistente a incêndios – Front White (025-CST e 025-W03) e Silicon (625-CST) são fornecidos a
partir do stock de MDF resistente a incêndios com reação a incêndios B-s2,d0. Todos os outros designs podem
ser fornecidos em pedidos de MDF resistente a incêndios.

ClicWall
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ClicWall por encomenda
O ClicWall por encomenda pode ser fornecido em quantidades superiores a 80 painéis.

020 - CST | Basic white

U172 - CST | Ivory

U222 - CST | Rice paper

UD59 - CST | Creamy

551 - CST | Jasmina

U640 - CST | Lychee

U656 - CST | Tanned peach

U292 - CST | Turtle grey

U655 - CST | Mushroom beige

U178 - CST | Mineral grey

U271 - CST | Misty grey

U146 - CST | Cloud grey

UD26 - CST | Elephant grey

U647 - CST | Frozen blue

U149 - CST | Pale green

ClicWall
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U285 - CST | Lemon

U136 - CST | Sunshine

U135 - CST | Amber yellow

U651 - CST | Smoothie green

U650 - CST | Tea leaf

U641 - CST | Indian curry

U279 - CST | Goldfish orange

U654 - CST | Coral

U272 - CST | Tiger orange

U142 - CST | Exotic blue

U648 - CST | Silver blue

U649 - CST | Electric blue

U129 - CST | Shadow

UD81 - CST | Quartz

113 - CST | Elegant black

113 - W03 | Elegant black

H866 - BST | Everest Oak

H362 - BST | Suomi Ash

H387 - BST | Marne Oak

H780 - W06 | Romantic Oak light

H868 - BST | Rila Oak
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H863 - BST | Etna Oak

H877 - BST | Venamo Oak

H853 - BST | Riverside Oak

H847 - BST | Allegro Beech light

H425 - W03 | Rena Pine

0944 - CST | Modena Apple

H720 - BST | White Birch

H534 - BST | Odessa Beech

H337 - BST | Pearl Oak

H320 - BST | Belisio Oak

H878 - BST | Paruma Oak

H399 - W03 | Canice Oak

H339 - BST | Solara Oak

0747 - CST | Jura Beech

H327 - BST | Oak Rustique

H852 - W03 | Essential Oak natural

H851 - BST | Atlas Oak

H785 - W06 | Robinson Oak beige

H781 - W06 | Romantic Oak honey natural

H891 - BST | Delano Oak

H338 - CST | Granada Oak

ClicWall
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H864 - BST | Fiji Oak

H582 - BST | Dinara Walnut

SINC

H440 - Z5L | Minnesota Oak warm natural

0766 - CST | Natural Oak

SINC

H162 - Z5L | Minnesota Oak natural

H782 - W06 | Romantic Oak brown

H438 - V9A | Heritage Oak medium brown

H876 - BST | Todi Oak

H335 - BST | Torino Oak

H397 - BST | Robson Oak

H865 - BST | Sinai Oak

H581 - BST | Aneto Walnut

H561 - BST | Italian Walnut

H378 - BST | Garonne Oak

SINC

SINC

H437 - V8A | Royal Oak natural

SINC

H562 - BST | Arabica Walnut

H164 - V8A | Royal Oak dark brown

H842 - BST | Eiger Walnut

SINC

H843 - BST | Snowdon Oak

H161 - V9A | Heritage Oak light

H783 - W06 | Romantic Oak dark grey
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SINC

H160 - Z5L | Minnesota Oak greige

H844 - BST | Bellavista Oak

H894 - W03 | Nevis Oak

SINC

H892 - BST | Logan Oak

H439 - V9A | Heritage Oak dark

H689 - W03 | Amazonia

H336 - BST | Verona Oak

H385 - W03 | Hudson Oak

H687 - CST | Kivu Wenge

H441 - Z5L | Minnesota Oak chocolat

H850 - CST | Fumed Oak

F976 - BST | Granulo

F987 - CST | Oxid grey

F939 - CST | Brushed metal

760 - CST | Brushed Alu

SINC

ClicWall

serviço
de amostras
gratuitas
Veja e sinta a autenticidade dos nossos designs Evola
da UNILIN e teste o sistema patenteado Uniclic.
Solicite amostras gratuitas em www.unilinpanels.com

UNILIN, divisórias em painel
UNILIN, divisórias em painel faz parte do grupo UNILIN. Desde a sua fundação em 1960, a
empresa tem crescido a nível internacional, fornecendo soluções para a indústria da construção
e para os setores do mobiliário e da decoração de interiores.
UNILIN é sinónimo de (r)evolução. Graças ao investimento contínuo no design, na tecnologia,
na investigação e no desenvolvimento, as nossas divisórias têm-se tornado líderes nos seus
mercados.

Ingelmunstersteenweg 229, 8780 Oostrozebeke – Bélgica
T +32 56 66 70 21 – F +32 56 66 82 25
info.panels@unilin.com – www.unilinpanels.com
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Desenvolvemos soluções personalizadas para as suas necessidades através de uma integração
vertical robusta, desde a árvore ao produto final, utilizando a criatividade como motor e a
inovação como veículo.

