
Reinventing how cork engages the world.

REINVENTAR TÉCNICAS  
DE IMPRESSÃO  
EM CORTIÇA



Na natureza, tudo se transforma. As 
características naturais mantêm-se, aplica-se 
nova tecnologia e criam-se novas possibilidades. 
O resultado é um produto natural, um novo 
material* feito de cortiça que é flexível,  
duradouro e versátil, podendo ser utilizado 
em vários setores, tais como a decoração 
de interiores, a indústria do calçado ou os 
transportes. A cortiça nunca é só cortiça. É tudo 
aquilo que puder fazer com ela.

• Nova Tecnologia de Acabamento - a fusão  
de uma camada de polímero sobre o aglomerado 
de cortiça (patente pendente);

• Novas técnicas de impressão em cortiça - 
Sublimação, Transferência e Impressão Digital;

• Utilização de tecnologia de laminagem/ 
colagem - permite a aplicação em materiais 
altamente flexíveis e duradouros, melhorando 
assim as propriedades da cortiça natural em 
termos de impermeabilidade e resistência 
mecânica;

• Disponível em diferentes bases de suporte  
e acabamentos.

Transforme a cortiça  
em tudo o que quiser

Construção do produto final

A última novidade  
em transformação de cortiça

TECIDO INOVADOR FEITO  
A PARTIR DE CORTIÇA  
NATURAL PARA UM  
SEM-FIM DE APLICAÇÕES

* patente pendente.

* Através desta estrutura pode personalizar o seu produto, escolhendo  
o Tipo de Cortiça, a Base de Suporte, a Impressão, o Acabamento  
e o Autoadesivo.

A CORK FABRICS reforça 
a impermeabilidade e a 
resistência mecânica da 
cortiça através de uma 
inovadora linha de produtos.

REINVENTAR A 
SUSTENTABILIDADE 
PARA O FUTURO

FINAL
PRODUCT

Acabamento

Tipo de Cortiça

Impressão

Base de 
Suporte Autoadesivo



• Maior flexibilidade;

• Maior resistência mecânica;

• Nova diversidade de cores e padrões;

• Acabamento duradouro;

• Lavável à máquina;

• Boa resistência à abrasão.

Resultados inovadores em tecidos de cortiça

Exemplos de aplicaçãoCaracterísticas da cortiça que 
fazem com que tudo seja possível

Os dados fornecidos nesta brochura representam valores típicos. Estas informações não se destinam a ser utilizadas como uma especificação definida pelo comprador e não implicam a aptidão para  
utilização numa aplicação específica. A não seleção do produto adequado pode resultar em danos no mesmo ou em ferimentos pessoais. Contacte a Amorim Cork Composites para questões relacionadas com  
as recomendações para aplicações específicas. A Amorim Cork Composites exime-se de toda e qualquer garantia, incluindo quaisquer garantias ou comercialização ou de adequação implícitas para um determinado 
fim. A Amorim Cork Composites isenta-se de qualquer responsabilidade em relação a quaisquer danos indiretos, especiais, acidentais, consequentes ou punitivos que resultem da utilização das informações 
mencionadas nesta brochura, de qualquer das suas fichas de especificações do material, dos seus produtos ou qualquer futura utilização ou reutilização dos mesmos por qualquer pessoa ou entidade.

Elástica e Compressível.

Isolamento Térmico.

Ecológica.

Suavidade.

20% a 25% mais leve.
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