
www.mosaicsplanas.com

Gamma per a interior i exterior

Superfícies impermeables
 Paviments, revestiments i mobiliari urbà

Sèriei

Català



2 www.mosaicsplanas.com

Sèriei
Proposta de valor:  

Com fem la Sèriei   

La 
 
Sèriei  

de Mosaics Planas, s.a. ha estat fabricada amb òxids ceràmics que, afegits a 

la massa,  donen una tensió superficial que protegeix els suports porosos. L’ús d’aquesta 

tecnologia va molt més enllà del simple canvi d’escala de treball, atès que no es regeix 

segons les lleis de la física tradicional, sinó segons les de la física quàntica.

Aquest canvi de propietats de la matèria a escala nanomètrica implica, entre altres coses, 

una major capacitat de catalització, una longitud d’ona sintonitzable, diferent 

resistència, conductibilitat i elasticitat.

- Impermeabilitzar les lloses de terratzo interior i exterior,  
fent-les completament resistents a les taques.
- Augmentar la vida útil dels nostres paviments i  
  mobiliari urbà.
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Què assolim amb la Sèriei  

Lloses completament impermeables en 
la superfície. Que no s’alteren amb

els raig UV, ni amb l’aigua, ni amb

l’aire. Hem afegit  àrids amb els altres 

àrids. Les peces queden protegides  dels

agents externs que poden tacar les peces,

com l’oli brut, el cafè, la cola, etc.

La 
 
Sèriei  

de Mosaics Planas, s,a.

representa un avenç en la fabricació

de lloses per a paviment i mobiliari urbà.

Hem aconseguit  un nou material que 

es manté visualment inalterable i és a la 

vegada impermeable.

Tota la gamma de fabricats de la nostra 
empresa poden evolucionar cap a 
la 

 
Sèriei , mantenint el concepte de 

“paviment a la carta” desenvolupat per 
Mosaics Planas, s.a.

A la foto del costat, i als vídeos enllaçats, es 
comproven visualment les característiques 
de la Sèriei , i com la nostra proposta de 
valor pot tenir un gran rendiment, pel seu 
resultat espectacular.

48 hores
Neteja en sec Neteja amb aigua

Cafè

Oli brut 
maquina

Esprai Ultra 
penetrant

Oli

Val més una imatge que 1.000 paraules

www.youtube.com/user/Mosaicsplanas



Mosaics Planas.s.a. porta més de 80 anys
fabricant paviments. Des dels seus inicis, la
superació i la innovació han estat valors indiscutibles
per al creixement del nostre ofici.

La Sèriei  uneix les possibilitats estètiques que 
sempre brindem als dissenyadors (paviment a 
la carta), amb el compromís de contribuir amb 
innovació tecnològica a uns paviments més 
duradors i nets. 

Veieu també la Gamma KlimCO2, Paviments 
captadors del CO2 ambiental.
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