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01 • Isolamento na transmissão de ruídos de impacto e sonoridade
Produto aconselhado: C+ | CR+ | CPU+

02 • Isolamento térmico de telhados, sótãos e de paredes (caixa de ar) 
Produto aconselhado: Aglomerado de Cortiça Expandida

03 • Isolamento térmico e acústico de paredes para o exterior (fachadas) 
ou coberturas planas
Produto aconselhado: Aglomerado de Cortiça Expandida e/ou 
Regranulado de Cortiça Expandida

04 • Isolamento térmico de pisos térreos
Produto aconselhado: Aglomerado de Cortiça Expandida e/ou 
Regranulado de Cortiça Expandida

A CORK4U é uma das 
marcas pertencentes à Corticeira 

Amorim, o maior transformador de cortiça 
do mundo. 

A CORK4U tem na sua gama produtos naturais 
comprometidos com o desenvolvimento 

sustentável. Produtos como por exemplo, 
placas e rolos de cortiça aglomerada, entre 

outros, permitindo assim um maior 
conforto térmico, redução 

de ruído e poupança de 
energia.

A Cortiça é um produto natural proveniente do sobreiro (Quercus Suber L). 

Consiste na casca desta árvore que e retirada de 9 em 9 anos, após a árvore atingir 

a sua maturidade (25 anos). A extracção da cortiça é feita por profissionais com 

grande experiência, sem que se corte ou danifique o sobreiro e é fundamental 

para o crescimento da árvore.

A extracção regular da cortiça é uma contribuição ambiental, económica 

e social fundamental para as áreas rurais da bacia do Mediterrâneo, onde se 

encontra predominantemente o sobreiro.

A CORTICEIRA AMORIM sempre se distinguiu pelas práticas de Sustentabilidade, 

que acompanham o processo produtivo desde a extracção da matéria-prima 

até à transformação da cortiça em objectos do nosso dia-a-dia.



CARACTERÍSTICAS:
• Grande redução do ruído ao caminhar (sonoridade)
• Bom nivelante das imperfeições da betonilha
• Material leve e fácil de utilizar
• Boa estabilidade mecânica, flexibilidade capacidade 
de recuperação dimensional e resiliência
• ΔLw = 19dB – compatível com pisos cerâmicos, 
madeira e flutuantes

DIMENSÕES: 1x10m | Espessura 2mm
APLICAÇÃO: para pisos cerâmicos, madeira e flutuantes

SUBPAVIMENTO DE CORTIÇA

ISOL’MUR CPU

AGLOMERADO DE CORTIÇA EXPANDIDA

REGRANULADO DE CORTIÇA EXPANDIDA

SUBPAVIMENTO DE CORTIÇA COM BORRACHA | CR+

CARACTERÍSTICAS:
• Compatível com diferentes tipos de revestimentos

• Excelente isolamento térmico e acústico

• Pode ser aplicado sob papel de parede

• Durável, ecológico e de fácil instalação

DIMENSÕES: Lote de 4 un. | 50x50x8mm

APLICAÇÃO: placas de isolamento acústico

CARACTERÍSTICAS:
• Óptimo isolamento térmico e acústico

• Durabilidade ilimitada sem perda de eficácia

• Totalmente reciclável

DIMENSÕES DISPONÍVEIS:
• Lote de 6 PLACAS 1000x500x20mm

• Lote de 6 PLACAS 1000x500x30mm

• Lote de 4 PLACAS LAMBOURDE 1000x500x40mm

APLICAÇÃO: para utilização em interior ou exterior e aplicação em paredes e tectos

CARACTERÍSTICAS:
• Leve e económico

• Eficiente isolamento térmico e acústico

• Isolamento natural

DIMENSÕES: Saco de 75 litros

APLICAÇÃO: Betão leve e enchimentos de pisos e paredes

CARACTERÍSTICAS:
• Bom isolamento aos ruídos de impacto

• Bom nivelante das imperfeições da betonilha

• Aumenta a durabilidade do pavimento final

• Excelente isolamento térmico

• Δ Lw = 20 dB

DIMENSÕES: 1x10m | Espessura 2mm

APLICAÇÃO: para pisos de madeira colada e flutuantes

SUBPAVIMENTO DE CORTIÇA | C+

CARACTERÍSTICAS
• Melhora o isolamento acústico

• Melhora o nivelamento do pavimento final

• Fácil instalação e manuseamento

• Durável e ecológico

DIMENSÕES: 1x10m | Espessura 2/3mm
APLICAÇÃO: para pisos flutuantes e madeiras.

SUBPAVIMENTO DE CORTIÇA COM PU | CPU+

Instruções de instalação disponíveis na embalagem.


