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Na elaboração de uma bancada incidem muitas variáveis, desenhos e possibilidades que este manual não abrange.

A Inalco garante a qualidade do MDi e o cumprimento das normas nacionais e internacionais para sua produção. Mas serão as 
pessoas que manuseiam o produto as responsáveis pelo uso correto, visando garantir a integridade do produto. É responsabilidade 
do usuário final sua boa manutenção e limpeza.
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PALETA DE CORES
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Acabamento exclusivo para a Indústria.
*  Modelo iTOP Fronts 4 mm disponível no mundo todo, exceto no Sector Moveleiro na Europa. Consultar o Departamento Comercial da Inalco.
** Modelo iTOP Countertops 12 e 6 mm e iTOP Fronts 4 mm disponível no mundo todo, exceto no Sector Moveleiro na Europa. Consultar o Departamento 

Comercial da Inalco.

PALETA DE COLOR

ARIZONA
Fresno
Natural 

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris 
Polido Honed

ICE 
Super Branco 
Natural 

TOUCHÉ
Super Blanco-Gris 
Natural 

PETRA*
Crema 
Abujardado

SILK
Blanco  
Natural 

JASPER
Moka 
Abujardado 

SILK
Visón 
Natural 

LARSEN
Super Blanco-Gris 
Polido Honed 

LARSEN
Super Blanco-Gris 
Natural 

SILK
Blanco  
Abujardado 

SYROS
Super Blanco-Gris 
Polido Honed 

KORTEN
Corten
DT (Digital Texture)

SYROS
Super Blanco-Gris 
Natural 

UMBRA
Marrón
Abujardado 

SILK
Camel
Natural 

MASAI
Blanco Plus 
Abujardado

GEO
Crema
Abujardado

PACIFIC
Blanco Plus 
Abujardado 

ANANDA
Blanco 
DT (Digital Texture)

SELENE
Super Blanco-Gris 
Polido Honed

MATTERIA
Taupe
Abujardado 
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SILK
Negro
Abujardado 

ISEO
Gris 
Abujardado

PACIFIC
Gris 
Abujardado 

GEO
Gris
Abujardado 

ALEA
Piedra
Natural 

SILK
Gris
Natural 

SILK
Negro
Natural 

MASAI**
Piedra 
Abujardado 

STORM
Gris 
Natural

BOREAL 
Piedra 
Natural 

VINT
Gris
Natural 

SENDA
Gris
Natural 

THE NEW BLACKS
Castagna
Natural 

THE NEW BLACKS
Muschio
Natural 

THE NEW BLACKS
Prugna
Natural 

MOON
Gris 
Abujardado

METEORA
Gris 
Abujardado 

METALLO
Negro
Natural 

THE NEW BLACKS
Amaranto
Natural 

AZALAI
Negro
Natural 

ASTRAL
Gris 
Natural 

BALKAN
Negro 
DT (Digital Texture)

STORM
Negro
Natural 

TOTEM
Gris 
Abujardado 

MATTERIA
Gris
Abujardado 

MATTERIA
Antracita
Abujardado 

MATTERIA
Muschio
Abujardado 



6

VANTAGENS DO iiTOP e COMPARAÇÃO COM OUTROS MATERIAIS
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1. VANTAGEN DO iiTOP

Resistente ao uso: suas características técnicas fazem da bancada iTOP a mais resistente que existe atualmente no 
mercado, sendo apta tanto para interior como para áreas externas.

Altamente resistente à abrasão: sua superfície permite cortar diretamente com uma faca sem afetá-la. Em qualquer caso, 
recomenda-se como proteção o uso de tábuas de corte como iGASTRO da INALCO ou outros materiais.

Resistente ao gelo e às baixas temperaturas: a baixa absorção de água, inferior a 0,1%, o torna um produto ideal para 
áreas externas sujeitas habitualmente a baixas temperaturas.

Resistente ao calor:  não queima nem emite fumaça ou substâncias tóxicas quando submetido a altas temperaturas. 
Utensílios de cozinha quentes como frigideiras ou panelas podem ser colocados diretamente sobre a superfície sem 
danificar a mesma.

Resistente ao impacto:  iTOP é um produto altamente resistente ao impacto de objetos e utensílios utilizados na vida 
diária (artigos de uso diário em cozinhas, restaurantes, laboratórios...).

Fácil limpeza e manutenção: não requer cuidados nem produtos especiais de limpeza. As manchas podem ser removidas 
com água ou produtos habituais do mercado

Resistente às manchas: não requer cuidados nem produtos especiais de limpeza. As manchas podem ser removidas com 
água ou produtos habituais do mercado.

Higiênico: sua superfície não porosa evita a proliferação de bactérias e mofo, permitindo o contato direto com os 
alimentos.

Resistente aos raios ultravioletas: a cor das superfícies iTOP permanece inalterável ao longo do tempo, inclusive se 
utilizado como revestimento exterior.

Resistente à flexão:  suporta um peso considerável sem flexionar ou deformar, mantendo toda a superfície nivelada.
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COMPARATIVA    
COM OUTROS MATERIAIS

Natural
Abujardado

DT

Polido 
Honed

Solid 
Surface

Cerâmica 
Porcelanato

Quartzo
Laminado 

e 
madeira

Pedra 
Natural

Aço Vinílico Carpete

Higiênico 

Absorção de água 
Resistência às manchas 
Resistência química
Evita a proliferação de bactérias

Não poroso Absorção de água 

Uso tanto interior 
quanto exterior

Absorção de água 
Resistência ao gelo 
Ensaio solidez à luz

Resistência a altas 
temperaturas

Choque térmico 
Resistência ao calor

Resistência às
manchas Resistência às manchas

Resistência aos
detergentes Resistência química  

Resistência ao
choque térmico Choque térmico 

Resistência ao gelo Resistência ao gelo 

Resistência aos
raios uva Ensaio solidez à luz 

Resistência aos 
arranhões Dureza Mohs

Fácil limpeza e 
manutenção

Absorção de água 
Resistência às manchas 
Resistência química 

Resistente ao uso

Resistência às manchas 
Ensaio solidez à luz 
Choque térmico 
Resistência aos arranhões

Resistência ao impacto

WHY    MAKES SENSE?

Superfícies
Tecnologia Full Digital 
Texturas mais suaves
100% controle do design

Design infinito 
Design 360º

In / Out Full Design 
Versatilidade de formatos, 
acabamentos e cores 
Variedade de espessuras

Ecologia

H2O Full Digital:
- Redução de 70% do consumo
de água 
- Redução de 90% de emissões na 
atmosfera
- 50% de materiais que são 
reciclados e reutilizados no 
processo de produção

Transformação
Fácil de cortar
Fácil de manusear
Fácil de usinar e encaixar

Flexibilidade Flexível para trabalhar em 4 e 6 mm
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MANUSEIO E CARGA
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A placa iTOP está composta por um material compacto e pesado que necessita ser manuseado corretamente, respeitando as medidas de 
segurança, sendo necessário o uso de luvas o tempo todo. A tabela abaixo mostra o peso por placa, cavalete e número de placas.

 PACKING

Espessura
Peso tabla 
completa

Peso por m2
Peças por 
Cavalete

Peso por 
Cavalete

150x320 cm 20 mm 250 kg 52,10 kg 12 3.185 kg

160x320 cm 12 mm 160 kg 31,25 kg 20 3.355 kg

160x320 cm 6 mm R 70,66  kg 13,80 kg 40 2..986 kg

160x320 cm 4 mm 47,50 kg 9,30 kg 60 3.004 kg

Estas placas são paletizadas verticalmente usando uma estrutura de cavalete de ferro, que garante o transporte e armazenagem com total 
segurança.

Este cavalete de ferro é mais resistente, estável, durável e ecológico, pois pode ser reciclado e transformado as vezes que forem necessárias.

1. PACKING iiTOP
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Uma vez colocadas as placas no cavalete, os cantos devem ser protegidos com quatro cantoneiras de isopor. Além disso, as placas são 
presas ao palete por meio de três eslingas colocadas sobre cantoneiras pretas, conforme se vê nas imagens, que impedem o contato 
direto com as placas. Posteriormente, são embrulhadas com plástico para protegê-las da chuva e da ação dos elementos.
Cada cavalete recebe uma etiqueta indicando o nome da série, cor, acabamento e tom do artigo, como também do lote e qualidade de 
produção, permitindo, assim, sua total identificação. Além disso, a etiqueta inclui dados de embalagem, como peso e m2 por cavalete, e 
o número de peças por cavalete.

1. PACKING iiTOP

20 / 12 mm

6 mm

4 mm
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Para carregar, descarregar e transportar a placa, deve-se utilizar uma empilhadeira, guindaste suspenso ou outro dispositivo de elevação 
adequado, sempre seguindo as instruções do fabricante, respeitando as cargas máximas permitidas, garantindo a correta manutenção 
dos diferentes elementos.

Tanto no manuseio quanto no transporte, as placas devem estar equilibradas levando em consideração seu centro de gravidade para evitar 
flexões e que se quebrem.

Antes de fazer o carregamento, deve-se assegurar que o dispositivo de elevação cumpre as características necessárias:

1. O ponto mais alto do dispositivo elevador deve ser inferior a 2.250 mm, já que a entrada do contêiner mede 2.270 mm.
2. O mastro deve ser triplex e ter uma altura fixa inferior a 2.200 mm. O garfo deve ser capaz de elevar a carga a 1440 mm sem que o mastro 
estendido atinja uma altura superior aos 2.270 mm.
3. A Inalco recomenda utilizar dispositivos elevadores com capacidade de carga de 5.000 kg (com o centro de gravidade da carga a 600 
mm).

Para desmontar o cavalete, as placas deverão estar presas com garra jacaré ou garras convencionais, ambas vulcanizadas, para evitar 
que se caiam ou se desloquem, respeitando sempre as cargas máximas admissíveis. Do mesmo modo, as peças deverão ser removidas 
alternadamente de cada lado do cavalete, para compensar o peso do cavalete e evitar que ele tombe.

Em caso de utilizar eslingas ou qualquer outro meio de manuseio que tenha elementos metálicos, deve-se evitar sempre que o metal entre 
em contato com a superfície das placas, principalmente em caso de placas com acabamento polido.

2. MANUSEIO E CARGA
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CARGA EM CAMINHÃO

Qualquer elemento utilizado para manter a carga segura não deve fazer pressão sobre as placas iTOP.

2. MANUSEIO E CARGA



14

CARGA EM CONTÊINER

2. MANUSEIO E CARGA
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CARGA EM CAMINHÃO (13,5 m.l) iiTOP 4, 6 R, 12 y 20 mm

 PACKING

Espessura
Peso tabla 
completa

Peso por m2
Peças por 
Cavalete

Peso por 
Cavalete

150x320 cm 20 mm 250 kg 52,10 kg 12 3.185 kg

160x320 cm 12 mm 160 kg 31,25 kg 20 3.355 kg

160x320 cm 6 mm R 70,66  kg 13,80 kg 40 2..986 kg

160x320 cm 4 mm 47,50 kg 9,30 kg 60 3.004 kg

 CAPACIDADE CAMINHÃO 13,5 m.l

Espesor Nº cavaletes Total kg. Total m2

20 mm 7 1/2 23.888 kg 432

12 mm 7 23.485 kg 716,80

6 mm R 7 1/2 22.395 kg 1.536

4 mm 8 23.200 kg 2.304

min. 1 m

min. 2.70 m

min. 0.85 m

2. MANUSEIO E CARGA

3. CAPACIDADE DE CARGA

iTOP 150 x 320 / 160 x 320 cm
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CARGA EM CONTÊINER 20” (235 x 589 x 239 cm) iiTOP 4, 6, 12 e 20 mm

CONTÊINER 40” (235 x 1203 x 239 cm)  iiTOP 4, 6 R, 12 e 20 mm

 CAPACIDADE CONTÊINER 20”

Espessura Nº cavaletes Total kg Total m2

20 mm 3 9.555 kg 172,8

12 mm 3 10.065 kg 307,2

6 mm R 3 8.934 kg 614,4

4 mm 3 9.012 kg 921,6

 CAPACIDADE CONTÊINER 40”

Espessura Nº cavaletes Total kg Total m2

20 mm 7 1/2 23.888 kg 432

12 mm 7 1/2 23.485 kg 716,80

6 mm R 7 1/2 22.395 kg 1.536

4 mm 8 23.200 kg 2.304

iTOP 150 x 320 / 160 x 320 cm

3. CAPACIDADE DE CARGA

 PACKING

Espessura
Peso tabla 
completa

Peso por m2
Peças por 
Cavalete

Peso por 
Cavalete

150x320 cm 20 mm 250 kg 52,10 kg 12 3.185 kg

160x320 cm 12 mm 160 kg 31,25 kg 20 3.355 kg

160x320 cm 6 mm R 70,66  kg 13,80 kg 40 2..986 kg

160x320 cm 4 mm 47,50 kg 9,30 kg 60 3.004 kg
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Transportando uma placa iTOP.

Subindo uma placa iTOP a uma bancada.

4.TRANSPORTE MANUAL DE UMA PLACA iiTOP
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Para o transporte de peças longas e finas (como frontões) também se recomenda fixar com garras a uma barra de alumínio. Isso impede 
a flexão da peça durante o transporte.

4.TRANSPORTE MANUAL DE UMA PLACA iiTOP
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VISTORIA DAS PLACAS
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Antes de começar a trabalhar em uma placa, recomendamos limpá-la e realizar uma cuidadosa vistoria para comprovar que cumpre os 
padrões de qualidade. A inspeção deve ser minuciosa, primeiro no cavalete (na vertical) e, posteriormente, no plano.

Desta forma, garante-se que a placa esteja livre de possíveis imperfeições superficiais, que o acabamento de toda a peça seja homogênea 
e que tenha o nivelamento correto dentro das margens admissíveis. Há outros elementos que devem ser considerados, como a espessura, 
o tom e o brilho da placa dentro do lote fornecido.

Não será aceita nenhuma reclamação sobre o material instalado ou fabricado se o possível defeito já existia no momento da entrega do 
material. É responsabilidade do marmorista determinar se as placas são adequadas para o uso. Em caso de dúvida, deverá entrar em 
contato com o fornecedor antes de que as placas sejam cortadas ou modificadas de alguma maneira.

* Curvatura:
A curvatura máxima admitida será de < 2 mm. Esta medição será feita apoiando a placa sobre una superfície totalmente plana e horizontal, 
medindo com um calibrador o maior ponto de curvatura, cobrindo toda a largura ou comprimento da placa.

  
Configuração para a medição correta do empeno

Aspecto superficial:

Para a correta visualização dos defeitos das placas iTOP, estas deverão ser observadas a um metro de distância, com luz natural e 
perpendicularmente à mesma.

       ST    Superfície útil da placa 1.500 x 3.200 mm
         Irregularidade em cor similar < 3 mm
           Irregularidade em cor diferente < 1 mm

  CO    Superfície útil da placa 750 x 3.200 mm

       RD    Placas destinadas ao suporte técnico de bancadas

Especificações de qualidade:

Não estão incluídas na primeira qualidade (ST), as placas, chapas ou peças que apresentam: 

 -  Irregularidade em cor similar, com tamanho superior a 3 mm.

 -  Irregularidade em diferente cor com tamanho superior a 1 mm. 

Estas irregularidades poderão variar de um lote para outro.

A concentração dentro de uma placa não poderá afetar a estética da mesma.

TOLERANCIABARRA SUPORTE BARRA TOLERANCIA SUPORTE
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CORTE
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As placas iTOP possuem um desempenho técnico excepcional. Algumas de suas principais vantagens incluem uma elevada residência aos 
arranhões, impactos, altas e baixas temperaturas, às manchas ou ao uso, tornando-o um produto ideal para ser usado em bancadas. Além 
disso, sua superfície não porosa evita bactérias e a proliferação de mofo, permitindo o contato direto com os alimentos.

O corte e manuseio das placas iTOP devem ser realizados sempre com ferramentas específicas de primeira qualidade. Não respeitar o uso 
de ferramentas adequadas pode resultar em contratempos que venham a danificar as placas, ferramentas ou maquinário utilizado.

Por este motivo, recomenda-se que antes de iniciar qualquer corte e/ou manuseio das placas iTOP, se solicite informação sobre o tipo de 
produto mais adequado para a correta execução do trabalho.

ORIENTAÇÃO DA PEÇA

Antes de começar, é necessário planejar todos os cortes que serão realizados na placa para poder aproveitar ao máximo sua superfície. 
Para isso, deve-se levar em consideração a orientação da peça na hora de realizar cortes e aberturas. As aberturas devem ser feitas na 
parte interna da placa, como mostrado na ilustração, já que proporciona maior resistência à pressão do corte.

PLANEJAMENTO DAS ABERTURAS:

 ≥15 cm  ≥ 5 cm

≥ 5 cm

 ≥ 5 cm

 ≥ 5 cm

 ≥ 5 cm
 ≥ 5 cm

≥ 5 cm

1. INTRODUÇÃO
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Deve comprovar que toda a placa esteja apoiada sobre uma mesa de trabalho sólida e resistente, sem irregularidades, completamente 
plana e nivelada. É aconselhável colocar uma base de borracha ou madeira entre a placa e a mesa de fresagem para amortecer as 
vibrações do disco.

Para garantir um corte ótimo, recomenda-se que o disco de corte seja pelo menos 1,5 mm maior do que a espessura da placa. O tipo de 
disco vai depender da marca, devendo estar em boas condições de uso e sem defeitos em sua superfície que possa afetar a qualidade 
do corte. As revoluções e velocidades de avanço do corte devem ser ajustadas de acordo sempre com as recomendações do fabricante. 
Exemplos de marcas de discos de corte:

ADI (http://www.aditools.com)

300 mm Ø 350 mm Ø 400 mm Ø

Revoluções 1.800 RPM 1.600 RPM 1.500 RPM

Velocidade de corte 1,2 m / min 1,2 m / min 1,2 m / min

FREDIMAR (http://www.fredimar.com)

300 mm Ø 350 mm Ø 400 mm Ø

Revoluções 2.500 RPM 2.200 RPM 1.900 RPM

Velocidade de corte 1,5 m / min 1,5 m / min 1,5 m / min

2. CORTE COM DISCO

http://www.aditools.com
https://www.fredimar.com/es/discos-para-cortar-en-maquinas-fijas/discos-para-materiales-porcelanicos/disco-dekton-segmentado-para-materiales-porcelanicos
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Para começar o processo, é recomendável preparar as bordas da placa cortando aproximadamente 3 cm de cada lado para aliviar a 
possível tensão (primeiro os lados compridos e depois os curtos). O corte perimetral da placa para liberar a tensão pode ser utilizado como 
corte final da peça que se vai elaborar.r.

Durante o corte, deve-se fazer fuma boa refrigeração do disco com bastante água, já que as placas iTOP estão compostas de um material 
denso e duro. É necessário direcionar o jato de água de resfriamento diretamente para o ponto de corte, onde o disco entra em contato 
com a placa. É aconselhável cortar os primeiros e os últimos 30 cm em velocidade inferior (50%) à recomendada, visando melhorar o 
acabamento do corte.
Nas placas cor Super Branco e Branco Plus, a velocidade deve ser reduzida em 50% durante o corte de toda a superfície.
Jamais desça o disco diretamente sobre a placa antes de furar os cantos. No caso excepcional de descer o disco diretamente sobre a 
placa, recomenda-se utilizar em modo automático, com a velocidade mais lenta possível.

A velocidade de corte a 45º (esquadria) deve ser de 0,5 m.l / mín..

30 cm 30 cm

2. CORTE COM DISCO
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CORTE DE ABERTURAS COM DISCO

Antes de começar, verifique se a bancada está estável, nivelada e possui apoio suficiente na mesa de trabalho. As ventosas também 
deverão estar limpas, sem sujeira ou impurezas, e distribuídas suficientemente sob toda a placa, especialmente debaixo da área da peça 
que será cortada.

     

Deve-se deixar sempre uma distância mínima de 5 cm entre a abertura a ser realizada e a borda da placa. Os ângulos das aberturas deverão 
ter um raio mínimo de 3 mm.

Um raio superior confere à peça maior resistência estrutural. Pelo contrário, qualquer ângulo sem raio cria um ponto de tensão na superfície. 
NUNCA DEIXAR ÂNGULOS DE 90º.

As zonas adjacentes a estes cortes devem sempre ser reforçados com fibra de vidro para evitar gretas. 

≥ 5 cm

≥ 5 cm

R ≥ 3 mm

Zona de fixação por meio de ventosas.

2. CORTE COM DISCO
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Para realizar os ângulos antes do corte da abertura, primeiro se fura todos os cantos do mesmo com uma broca de raio > 3 mm

Em segundo lugar, os furos devem ser unidos com cortes retos utilizando o disco de corte serra ponte, com uma velocidade mínima para 
evitar que quebre, pois nesse momento a peça está submetida a muitas tensões.

CONSELHOS PARA FRESADORA DE CONTROLE NUMÉRICO

Broca coroa.
A placa deve ser furada utilizando a velocidade mínima de descida, especialmente ao final da perfuração. Recomenda-se, antes de finalizar 
o furo, subir a coroa um pouco para tirar a pressão do interior da mesma.

Fresa desbastadora. 
O processo deve iniciar sempre por meio de um furo prévio com a broca coroa. Não se recomenda descer a desbastadora diretamente 
sobre a superfície. Durante as duas primeiras passadas, eliminar apenas 0,5 mm; não se recomenda desbastar mais de 6 mm em uma 
placa de 12 mm iTOP.

Fresa de corte.
Deve-se evitar usar a função de oscilação durante o corte, pois poderia chegar a estilhaçar a placa. Os modelos mais claros são mais 
duros para as ferramentas devido a certas matérias-primas utilizadas. A INALCO recomenda reduzir a velocidade de corte nesses modelos, 
evitando assim o superaquecimento das ferramentas.

PARÂMETROS PARA FRESADORA DE CONTROLE NUMÉRICO
Ferramentas RPM Velocidade (mm / min)

Broca coroa 4.500 - 5.500 10

Fresa de corte 4.500 - 5.500 150

Fresa desbastadora 8.000 - 10.000 250

R ≥ 3 mm

3. CORTE DE ABERTURAS
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ABERTURAS DE GRANDES DIMENSÕES

Se houver uma ou mais aberturas de grandes dimensões (por exemplo, superiores a 50 x 100 cm), como lavatórios, pias, cooktop, etc., 
sugere-se deixar uma tira de material para fixar a bancada, que será cortada completamente depois de terminada a instalação. Isso reduz 
consideravelmente a possibilidade de quebra na fase de manuseio ou de instalação.

Em caso de utilizar uma ferramenta inadequada para realizar o corte, pode ocorrer defeitos ou inclusive quebrar a máquina e a própria 
placa. Outras possíveis incidências podem ocorrer se todo o peso da placa estiver concentrado em um único ponto durante o corte, devido 
à pressão do disco. Por isso é recomendável passar várias vezes. Deve-se levar em consideração também que uma velocidade de corte 
excessivamente baixa pode ser contraproducente, podendo chegar a danificar o diamante da ferramenta, obrigando a substituí-lo.

Tira de material a ser cortada (fixação da abertura) Placa instalada

≥ 5 cm

≥ 5 cm

3. CORTE DE ABERTURAS
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CORTE DE ABERTURAS WATERJET (JATO DE ÁGUA)

Cortar aproximadamente 3 cm de cada lado para aliviar a possível tensão da placa (primeiro os lados compridos e depois os curtos).

A placa deve estar completamente apoiada sobre o estrado do waterjet. Recomenda-se terminar o corte em direção à borda da placa, 
desde que o software da máquina admita fazer isso. Os primeiros e últimos 30 cm devem ser cortados a uma velocidade menor (50%) 
do que a recomendada. Nas placas de cor Super Branco e Branco Plus, a velocidade deve ser reduzida em 50% durante o corte de toda a 
superfície.
Para realizar a abertura, deve iniciar a partir do interior da mesma e ir se aproximando da linha de corte com velocidade de 60% para evitar 
lascar a peça. Utilizar cantoneiras para evitar a movimentação das peças.

PARÂMETROS PARA WATERJET

Espessura Velocidade Pressão Alimentação de abrasivo

20 mm 0,3  m/min 3.800 bares 0,4 kg / min

12 mm 0,6 m/min 3.800 bares 0,4 kg / min

6 mm R 1,2 m/min 3.800 bares 0,4 kg / min

4  mm 1,9 m/min 3.800 bares 0,4 kg / min

Os valores acima indicados são apenas sugestões. As velocidades de corte ou alimentações de abrasivo podem ser ajustadas para obter 
um acabamento mais específico.

3. CORTE DE ABERTURAS
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A INALCO recomenda o corte com água para trabalhar com as placas iTOP polidas.

ORTE COM MÁQUINA

Para cortes com Serra Ponte, Waterjet e Controle Numérico, aplicam-se as mesmas condições usadas para o acabamento Natural ou 
Abujardado. Lembrando sempre que, quando iniciar o corte com waterjet, o furo inicial deve estar suficientemente longe da área de 
trabalho devido ao risco de estilhaçamento.

CORTE MANUAL

Da mesma forma que para o corte de aberturas nas chapas com acabamento Natural ou Abujardado, deve-se primeiro fazer furos nos 
cantos com furadeira e esfriá-los com água.

Para o corte manual de uma abertura, é recomendável o uso do disco para corte seco, levando em consideração que o corte seco provoca 
mais estilhaçamento durante o corte.

Após o corte, recomenda-se ir desbastando a borda da abertura até conseguir o tamanho desejando, utilizando discos e rebolos de 
desbaste adequados para este fim.

ATENÇÃO

Devido à sua composição, as placas polidas são mais sensíveis à flexão.
Para evitar que a placa flexione, recomenda-se prender a bancada com uma barra de alumínio e garras, para manter a placa o mais plana 
possível.

4. CORTE DE PLACAS POLIDAS
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CORTE DE CANTOS

A INALCO recomenda sempre arrematar os cantos de forma arredondada ou a 45 graus. Isso aumenta a resistência ao impacto, a estética 
e a segurança.

Existem inúmeros tipos de cantos, dependendo do marmorista que trabalhe a placa. Deve-se considerar que, quanto maior for o chanfro 
da placa, mais superfície do canto será visível.

PROTEÇÃO E POLIMENTO DOS CANTOS

Una vez cortados, os cantos das placas iTOP devem ser tratados com um produto vedante para garantir a correta impermeabilização da 
placa (FILASTONE PLUS ECO / FILA STOP DIRT / DEEP ENHANCER). Este tipo de produto eleva a intensidade dos cantos e melhora seu 
acabamento.

Além disso, os cantos podem ser polidos depois de cortados. Para isso, devem ser utilizados discos adequados, sempre começando com 
os de grão mais fino, aumentando progressivamente até conseguir o acabamento desejado. O polimento dos cantos de uma placa iTOP 
polida deve ser feito com água. Isso garante um maior brilho, reduzindo a possibilidade de estilhaçamento das bordas.

R ≥ 2 mm

R ≥ 2 mm

5. CANTOS
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INSTALAÇÃO
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REFORÇO DA CUBA

Deve-se colocar uma barra de suporte para a cuba, que será presa na estrutura de suporte da bancada. O peso da água quando a cuba 
estiver cheia ou a colocação de utensílios de uso diário poderia fazer com que ela se desprenda ou que a bancada quebre.

REFORÇO DAS BANCADAS

As aberturas que não estiverem apoiadas sobre uma superfície sólida deverão ser reforçadas com um material adequado garantindo 
assim a estabilidade e a resistência da placa.

Antes de colocar outros materiais diferentes como reforço, deve-se levar em consideração que os mesmos podem ter diferentes 
coeficientes de dilatação em relação à placa iTOP, o que pode provocar problemas de curvatura da bancada ou inclusive abertura dos 
cantos de esquadria a médio ou longo prazo. NÃO UTILIZAR REFORÇOS DE QUARTZO.

Caso os cantos das bancadas sejam em esquadria, os reforços deverão estar distribuídos em seu perímetro, por toda a superfície, para 
obter uma maior rigidez do conjunto. Estes reforços apoiarão diretamente nas laterais dos móveis de cozinha. Pelo mesmo motivo, é 
importante reforçar o perímetro dos encaixes. 

Além disso, é recomendável também colocar um reforço de madeira ou outro material similar nos furos destinados à instalação das 
torneiras. Este reforço ajudará a proteger a placa durante a instalação e o uso diário. NÃO UTILIZAR REFORÇOS DE QUARTZO.        
 

CUBA
iTOP  COUNTERTOPS

BARRA
DE APOIO

MÓVEL

1. REFORÇOS
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EXEMPLOS DE ABERTURAS QUE DEVEM SER EVITADOS NAS BANCADAS

                                                                       

APOIO DA PLACA SOBRE O MÓVEL

A Inalco recomenda sempre instalar a placa iTOP sobre uma superfície contínua, integrada nos móveis de cozinha, que servirá de suporte, 
proporcionando maior estabilidade.

ABERTURA CORTE CORTE CORTE

1. REFORÇOS

ABERTURA ABERTURA
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Se optar por utilizar uma estrutura de barras para apoiar a placa em vez de uma superfície estável e contínua ao longo de toda a superfície 
da bancada, a INALCO recomenda respeitar uma distância máxima de 25 cm entre as barras.
A tabela abaixo indica o peso máximo que a bancada suportará de acordo com a distância entre os apoios:

MEDIDA PEÇA DE APOIO (cm) MEDIDA PEÇA DE APOIO (cm) BARRA PRESSÃO (cm) RESISTÊNCIA

120 x 60 118 100 348 kg

60 x 60 59 100 559 kg

45 x 60 43 100 867 kg

30 x 60 28 100 1017 kg

25 x 60 23 100 1189 kg

1. REFORÇOS
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MÓVEIS, JUNTAS DE DILATAÇÃO E BALANÇOS

Móveis
Os móveis onde a placa iTOP será instalada devem estar perfeitamente nivelados e em bom estado. Estes módulos devem estar presos 
entre eles e, conforme o caso, presos à parede.

  

Juntas de dilatação
Para preencher as juntas, fixar a placa aos móveis ou ao apoio e fixar o rodabancada do iTOP à parede. Recomenda-se usar um adesivo 
flexível, 100% transparente, por exemplo, que permite uma correta dilatação térmica linear da placa.

Para fixar a placa iTOP, se desaconselha totalmente o uso de adesivos não flexíveis, como massa epóxi ou similares..

Balanço
Durante a fase de projeto da bancada, os balanços deverão ser dimensionados para evitar o risco de que a peça elaborada se quebre 
durante o uso diário. Como regra geral, os balanços não deveriam ultrapassar 10 cm da borda do suporte.

Se quiser um balanço maior da bancada, será necessário realizar um estudo prévio para confirmar a possibilidade de ser executado, e 
avaliar o tipo de reforço em cada caso.

REFORÇO

<10 cm

2. INSTALAÇÃO DA BANCADA
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CUBAS

Cubas de sobrepor

Para a instalação de cubas de sobrepor com a placa iTOP Countertops, o rebaixo máximo não deveria ser superior a 6 mm.

Cuba de embutir

Em qualquer caso, a forma ótima para reduzir o risco de lascamento é colocar as cubas sob a bancada. Neste caso, seria recomendável 
um canto redondo com raio de 2 mm no mínimo.

FOGÃO COOKTOP  / INDUÇÃO

Deve existir una distância de pelo menos 2 mm entre a bancada e um fogão cooktop de indução. É recomendável utilizar silicone adequado 
para espaços que suportem altas temperaturas ou, conforme o caso, as juntas fornecidas pelo fabricante do fogão.

Não se recomenda desbastar mais de 6 mm em uma placa iTOP.

2. INSTALAÇÃO DA BANCADA
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1

2

3

4

5

BANCADAS EM ÁREAS EXTERNAS

Para a instalação de uma placa iTOP em áreas externas, deve-se evitar o uso de materiais que possam sofrer contrações ou dilatações 
devido às variações das condições climáticas, como madeira ou aglomerados.

Para fixar as bancadas iTOP em áreas externas, também não se recomenda o uso de adesivos não flexíveis como massa epóxi, pregos 
líquidos ou adesivos de construção. Para colar as meias-esquadrias, o adesivo usado deve ser adequado para uso externo e resistente aos 
raios ultravioletas.

                      5 mm espaço mínimo

1- Placa iTOP
2- Cimento cola tipo C2, silicone ou poliuretano 
3- Base de cimento reforçado ou similar
4- Base de tijolos / pedra / concreto
5- Reforço do iTOP ou outro material adequado para esta finalidade

2. INSTALAÇÃO DA BANCADA
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45º 45º

BANCADAS EM “L”

Recomenda-se dividir as bancadas em “L” em várias partes para evitar as esquinas de 90 graus em uma peça.

As bancadas em “L” fabricadas em uma única peça sem esquadria devem ter um raio mínimo de 2 mm. Verifique se os móveis estão em 
perfeitas condições e nivelados antes de instalar uma bancada deste tipo.

R 2 мм

3. OBSERVAÇÕES
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INSTALAÇÃO DE iTOP EM LOCAIS COM ALTA TEMPERATURA
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Em caso de integrar grelhas e/ou churrasqueiras nas bancadas iTOP, levar em consideração as seguintes recomendações:

Os materiais sujeitos a mudanças bruscas de temperatura têm diferentes coeficientes de dilatação. Deve-se sempre deixar espaço 
suficiente, levando em consideração estas possíveis dilatações. Em qualquer caso, evite também o contato direto das placas iTOP com 
materiais metálicos como a estrutura da churrasqueira, que possuem coeficiente de dilatação muito maior.

Recomenda-se deixar um espaço mínimo de 5 mm entre estes materiais, que pode ser maior em função de fatores como o tamanho da 
churrasqueira, a temperatura máxima que puder alcançar, etc. Este espaço deve ser preenchido com isolantes térmicos tais como fita de 
isolamento térmico de fibra de vidro.

Recomenda-se polir os cantos da placa iTOP para eliminar possíveis microfissuras causadas durante o corte, além do risco de que surjam 
no futuro.

Para os raios dos cantos internos, recomendamos um diâmetro superior a 10 mm ou a fabricação da bancada em várias peças, sempre 
que o projeto permitir. Em qualquer caso, o raio mínimo deve ser de 10 mm.

Vista superior churrasqueira embutida na bancada iTOP

Não se recomenda usar as placas iTOP como revestimento interno de uma lareira, churrasqueira ou forno.
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INFORMAÇÃO TÉCNICA
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

iTOP é um produto ecológico, não tóxico e que respeita o meio ambiente, que cumpre a legislação Europeia de acordo com o regulamento 
em vigor (UE) Nº 305 do PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO, e as normas específicas.

Todos os produtos de primeira qualidade fabricados pela INALCO cumprem, inclusive superam, as normas ISO 13006 e EN 14411. 

A INALCO possui, além disso, um sistema interno de Controle de Qualidade em todo o processo de produção e armazenagem.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACORDO COM A NORMA
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Características técnicas segundo as normas ISO 13006 / 
GRUPO Bla UNE - EN 14411: GRUPO Bla

Norma de referência Valor exigido Valor médio obtido

Características físicas 

Absorção de água EN-ISO 10545-3 ≤ 0,5 % ≤ 0,1 %

Força de ruptura
 

EN-ISO 10545-4
20 / 12 mm: ≥ 1.300 N Supera a norma 

6 mm: ≥ 700 N Supera a norma

Resistência à flexão EN-ISO 10545-4 ≥ 35 N / mm² Supera a norma

Coeficiente de resistência ao impacto EN-ISO 10545-5 ≥ 0.55 sem defeitos visíveis > 0.80 sem defeitos visíveis

Resistência à abrasão profunda EN-ISO 10545-6 ≤ 175 mm³ ≤ 135 mm³

Comportamento ao fogo UNE-EN  13501:1:07 + A1 -
20 / 12 / 6 mm:   A1

4 mm:   B - S1 d0

Dilatação térmica linear EN-ISO 10545-8 - ≤ 9 x 10-6 K-1

Resistência ao choque térmico EN-ISO 10545-9 - Resiste 

Resistência ao gelo EN-ISO 10545-12 Exigida Resiste 

Características 
químicas

Resistência a produtos domésticos de 
limpeza e aditivos de piscina

EN-ISO 10545-13 Mín. GB Resiste (A) 

Resistência a ácidos e bases em baixa 
concentração

EN-ISO 10545-13 Indicada pelo fabricante LA 

Resistência às manchas EN-ISO 10545-14 Mín. Clase 3 Clase 5 

(*) Resultados obtidos sobre as amostras testadas.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS ACORDO COM A NORMA
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RESISTÊNCIA AO IMPACTO

RESISTÊNCIA AO CONTRASTE DE TEMPERATURA

2. PROVAS E ENSAIOS REALIZADOS SOBRE O iiTOP
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2. PROVAS E ENSAIOS REALIZADOS SOBRE O iiTOP

RESISTÊNCIA ABSORÇÃO DE ÁGUA [EN-ISO 10545-3]
Determina a capacidade de absorção de água do produto (0,1%).

RESISTÊNCIA ÀS MANCHAS [EN-ISO 10545-14]
A prova determina a tendência da superfície a reter as manchas.

RESISTÊNCIA QUÍMICA [EN-ISO 10545-13]
A aplicação de diferentes produtos como dissolventes, água sanitária, etc., não afeta a superfície.

RESISTÊNCIA À LUZ [DIN 51094]
Exposta durante 30 dias a uma potência luminosa de 400 W não há mudança de cor ou desgaste na superfície da peça.

RESISTÊNCIA AO CALOR [EN-ISO 10545-9]
Não se queima nem se altera ao submeter a peça a 10 ciclos de 15ºC a 145ºC de temperatura.

RESISTÊNCIA AO GELO [EN-ISO 10545-12]
A peça é submetida a mais de 100 ciclos entre +5ºC e -5ºC de temperatura, sem afetá-la.

RESISTÊNCIA À FLEXÃO [EN-ISO 10545-4]
Uma peça de 500 x 500 x 12 mm apoiada em 2 barras laterais, e com 475 mm de separação entre elas, suporta a pressão de uma barra 
no centro da peça até sua ruptura (570 kg).

RESISTÊNCIA AO IMPACTO
Sobre uma superfície de 30 x 30 cm e altura de 60 cm, impacta-se um peso de 200 g dentro de um tubo em um ponto específico sem que 
a peça seja danificada.

RESISTÊNCIA AO CONTRASTE DE TEMPERATURA
Sobre uma peça com uma temperatura de 15ºC, apoia-se um recipiente metálico a 200ºC sem que esta seja danificada.

ITOP NATURAL, ABUJARDADO E DT

ITOP POLIDO

ITOP NATURAL, ABUJARDADO E DT

ITOP POLIDO

mín =
baixa resistência ao teste

Resultado médio
máx =

alta resistência ao teste
Resultado óptimo

5 4 3 2 1
mínmáx

A B C

A B C

5 4 3 2 1
mínmáx

5 4 3 2 1
mínmáx

5 4 3 2 1
minmáx

5 4 3 2 1
mínmáx

5 4 3 2 1
mínmáx

5 4 3 2 1
mínmáx

máx

A B C
máx mín

mín

máx mín

A B C
máx mín
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FABRICANTE:

INALCO
INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A.

C/ San Salvador, 54
12110 Alcora (Castellón) España
tel: (+34) 964 36 80 00
e-mail: correo@inalco.es | www.inalco.es 

PRODUTO:

iiTOP COUNTERTOPS da Inalco é uma placa de grande formato 1.500 x 3.200 mm.

Destinada principalmente para ser usada em mesas e bancadas, o iiTOP COUNTERTOPS oferece mais de 40 cores e está disponível com 
acabamentos natural, polido e Abujardado.

Os ensaios descritos nesta ficha foram realizados no laboratório AIDIMME (INSTITUTO TECNOLÓGICO METALOMECÂNICO, MÓVEL, 
MADEIRA, EMBALAGENS E AFUNS), a pedido da INALCO. Os resultados obtidos referem-se apenas às amostras analisadas.

Esses resultados estão registrados no relatório de ensaios de referência AIDIMME 1612099-01 e 1612099-02. 

Norma UNE 56875V2, “Mobiliário de cozinha. Especificações, requisitos e métodos de ensaio”, para uso normal. 

Norma UNE 56867; “Mobiliário de banheiro. Ensaios dos revestimentos superficiais”, para projetos de lavabos.

Norma UNE EN 438-4 “Laminados de alta pressão de uso geral com espessura superior a 2mm” e UNE EN 438-6 “Laminados de alta 
pressão compactos para áreas externas”.

3. FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO iiTOP (AIDIMME)
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ENSAIOS REALIZADOS
NORMA

COZINHAS BANHEIROS OUTROS

ENSAYOS DE RESISTENCIA SUPERFICIAL

Resistência a produtos alimentícios frios UNE 56875V2 - -

Resistência a produtos de limpeza UNE 56875V2 - -

Resistência a produtos alimentícios quentes UNE 56875V2 - -

Resistência ao calor seco a 180ºC UNE 56875V2 UNE 56867 UNE EN 438-4

Resistência ao vapor de água UNE 56875V2 UNE 56867 UNE EN 438-4

Resistência à abrasão UNE 56875V2 UNE 56867 -

Resistência aos arranhões UNE 56875V2 - UNE EN 438-4

Resistência ao impacto de uma bola UNE 56875V2 UNE 56867 -

Resistência a produtos característicos para banheiro - UNE 56867 -

Resistência a produtos de limpeza - UNE 56867 -

Resistência às manchas - - UNE EN 438-4

Resistência à queimadura por cigarro - - UNE EN 438-4

ENSAIOS DE ENVELHECIMENTO

Solidez à luz UNE 56875V2 UNE 56867 UNE EN 438-4

Aspecto - UNE 56867 -

Solidez à fricção - - UNE EN ISO 11640

Resistência a fissuras - - UNE EN 438-4

Ciclos de calor - frio - - UNE 48 025

Estabilidade dimensional a temperatura elevada - - UNE EN 438-6

Ensaio de choque climático - - UNE EN 438-6

3. FICHA TÉCNICA DE PRODUTO iTOP (AIDIMME)
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CARACTERÍSTICA RESULTADO
REQUISITO 

(UNE 56875V2)
(uso intenso)

REQUISITO 
(UNE 56867)

(projeto de lavabo)

REQUISITO 
(UNE EN 438-4) 
(UNE EN 438-6) 

OUTROS

Resistência a produtos alimentícios frios
(Avaliação após 24 horas)

Todos os produtos: 
0

0
Correto

- -

Resistência a produtos de limpeza 
(Avaliação após 24 horas)

Todos os produtos: 
0

0
Correto

- -

Resistência a produtos alimentícios quentes 
(Avaliação após 4 horas)

Todos os produtos: 
0

0
Correto

- -

Resistência ao calor seco a 180ºC
(Avaliação)

Brilho: 5
Cor: 5

Brilho: ≥ 4
Cor: ≥ 5
Correto

Brilho: ≥ 3
Cor: ≥ 4
Correto

Acabamentos brilhantes: ≥ 3
Outros acabamentos: ≥ 4

Correto

Resistência ao vapor de água 
(Avaliação)

Brilho: 5
Cor: 5

Brilho: ≥ 4
Cor: ≥ 4
Correto

Brilho: ≥ 4
Cor: ≥ 4
Correto

Acabamentos brilhantes:≥ 3
Outros acabamentos: ≥ 4

Correto

Resistência à abrasão
- Ponto inicial (ciclos)
- Resistência (ciclos)

Sem desgaste superficial
>1000
>1000

≥ 150
≥ 350

Correto

≥ 100
≥ 250

Correto
-

Resistência aos arranhões 
(Avaliação)

5
≥ 3

Correto
-

Acabamentos lisos:  ≥ 2
Acabamentos com textura:  ≥ 3 

Correto

Resistência ao impacto de una bola

- Altura de caída 40 cm (Avaliação)
- Dimensões da bola (324 ± 10) g e (42.8 ± 0.5) mm

Sem fissura
Sem fissura Correto 

uso normal
- -

Solidez à luz
(Avaliação escala de cinzas)

5
≥ 4-5

Correto
≥ 4

Correcto
≥ 4-5

Correto

Aspecto 
(Avaliação)

Não se observam defeitos -
Sin defectos

Correto
-

Resistência a produtos característicos para banheiro
(Avaliação após 16 horas)

Todos os produtos: 
Brilho: 5
Cor: 5

-
Brilho: ≥ 3
Cor: ≥ 4
Correto

-

PRODUTO DE ENSAIO: iiTOP COUNTERTOPS POLIDO
REF: AIDIMME 1612099-01

3. FICHA TÉCNICA DE PRODUTO iiTOP (AIDIMME)
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CARACTERÍSTICA RESULTADO
REQUISITO

(UNE 56875V2)
(uso intenso)

REQUISITO 
(UNE 56867)

(projeto de lavabo)

REQUISITO
(UNE EN 438-4)
(UNE EN 438-6)

OUTROS

Resistência a produtos de limpeza 
(Avaliação após 16 horas)

Todos os produtos: 
Brilho: 5
Cor: 5

-
Brilho: ≥ 3
Cor: ≥ 4
Correto

-

Resistência ao impacto de una bola
- Altura de queda 30 cm
(Avaliação)
- Dimensões da bola (324 ± 10) g e (42.8 ± 0.5) mm

0 -
≤1

Correto
-

Resistência às manchas
(Avaliação)

Todos os produtos:
5

- -
 ≥ 4

Correto

Solidez fricção (Avaliação escala de cinzas)
- Seco (1000 ciclos)
- Úmido (200 ciclos)
- Observações

5
5

Sem descarga nem danos

- -
UNE EN ISO 11640

Sem descarga nem dano 
superficial

Resistência às queimaduras de cigarro 
(Grau)

5 - -
 ≥ 3

Correto

Resistência à fissura 
(Grau)

5 - -
 ≥ 4

Correto

Estabilidade dimensional a altas temperaturas (%) 0.02 - - 
Longitudinal: ≤ 0.3
Tranversal: ≤ 0.6

Correto

Ciclos de calor-frio
(Avaliação após 40 ciclos)

Sem deterioração visível - -
UNE 48 025

Sem deterioração visível

Ensaio de choque climático 
Flexão inicial (N/mm2) 
Flexão final (N/mm2)
Índice de resistência

50.9
50.3
0.99

- -
Índice de resistência:

≥ 0.95

Aspecto
(Grau)

5
Sem deterioração

- -
Grau: ≥ 4

Conforme

PRODUTO DE ENSAIO:  iiTOP COUNTERTOPS POLIDO
REF: AIDIMME 1612099-01

3. FICHA TÉCNICA DE PRODUTO iiTOP (AIDIMME)
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CARACTERÍSTICA RESULTADO
REQUISITO

(UNE 56875V2)
(uso intenso)

REQUISITO
(UNE 56867)

(planos de aseo)

REQUISITO
(UNE EN 438-4)
(UNE EN 438-6)

OTROS

Resistência a produtos alimentícios frios 
(Avaliação após 24 horas)

Todos os produtos: 
0

0
Correto

- -

Resistência a produtos de limpeza 
(Avaliação após 24 horas)

Todos os produtos:
0

0
Correto

- -

Resistência a produtos alimentícios quentes 
(Avaliação após 4 horas)

Todos os produtos:
0

0
Correto

- -

Resistência ao calor seco a 180ºC 
(Avaliação)

Brilho: 5
Cor: 5

Brilho: ≥ 4
Cor: ≥ 5
Correto

Brilho: ≥ 3
Cor: ≥ 4
Correto

Acabamentos brilhantes: ≥ 3
Outros acabamentos: ≥ 4

Correto

Resistência ao calor seco a 180ºC 
(Avaliação)

Brilho: 5
Cor: 5

Brilho: ≥ 4
Cor: ≥ 4
Correto

Brilho: ≥ 4
Cor: ≥ 4
Correto

Acabados brillantes: ≥ 3
Outros acabamentos: ≥ 4

Correto

Resistência à abrasão
- Ponto inicial (ciclos)
- Resistência (ciclos)

Sem desgaste superficial
>1000
>1000

≥ 150
≥ 350

Correto

≥ 100
≥ 250

Correto

-

Resistência aos arranhões 
(Avaliação)

5
≥ 3

Correto
-

Acabamentos lisos: ≥ 2
Acabamentos com textura: ≥ 3

Correto

Resistência ao impacto de una bola
- Altura de queda 40 cm 
(Avaliação)
- Dimensões da bola (324 ± 10) g e (42.8 ± 0.5) mm

Sem fissura
Sem fissura 

Correto uso normal
- -

Solidez à luz
(Avaliação escala de cinzas)

5
≥ 4-5

Correto
≥ 4

Correto
≥ 4-5

Correto

Aspecto 
(Avaliação)

Não se observam defeitos -
Sem defeitos 

Correto
-

Resistência a produtos característicos para banheiro
(Avaliação após 16 horas)

Todos os produtos:
Brilho: 5
Cor: 5

-
Brilho: ≥ 3
Cor: ≥ 4
Correto

-

PRODUTO DE ENSAIO: iiTOP COUNTERTOPS NATURAL Y ABUJARDADO
REF: AIDIMME 1612099-02

3. FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO iiTOP (AIDIMME)



51

CARACTERÍSTICA RESULTADO
REQUISITO 

(UNE  56875:V2) 
USO INTENSO

REQUISITO 
(UNE 56867) 

OUTROS

REQUISITO 
(UNE EN 438-4) 
(UNE EN 438-6) 

OUTROS

Resistência a produtos de limpeza 
(Avaliação após 16 horas)

Todos os produtos:
Brilho: 5
Cor: 5

-
Brilho: ≥ 3
Cor: ≥ 4
Correto

-

Resistência ao impacto de una bola
- Altura de queda 30 cm 
(Avaliação)
- Dimensões da bola (324 ± 10) g e (42.8 ± 0.5) mm

0 -
≤1

Correto
-

Resistência às manchas 
(Avaliação)

Todos os produtos:
5

- -
 ≥ 4

Correto

Solidez fricção (Avaliação escala de cinzas)
- Seco (1000 ciclos)
- Úmido (200 ciclos)
- Observações

5
5

Sem descarga nem danos

- -
UNE EN ISO 11640

Sem descarga nem dano 
superficial

Resistência às queimaduras de cigarro 
(Grau)

5 - -
 ≥ 3

Correto

Resistência à fissura 
(Grau)

5 - -
 ≥ 4

Correto

Estabilidade dimensional a altas temperaturas (%) 0.02 - - 
Longitudinal: ≤ 0.3
Transversal: ≤ 0.6

Correto

Ciclos de calor-frio 
(Avaliação após 40 ciclos)

Sem deterioração visível - -
UNE 48 025

Sin deterioro visible

Ensaio de choque climático Flexão inicial (N/mm2) 
Flexão final (N/mm2)
Índice de resistência

50.9
50.3
0.99

- -
Índice de resistência

≥ 0.95

Aspecto 
(Grau)

5
Sem deterioração

- -
Grau: ≥ 4

Conforme

PRODUTO DE ENSAIO: iiTOP COUNTERTOPS NATURAL E ABUJARDADO
REF: AIDIMME 1612099-02

3. FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO iiTOP (AIDIMME)
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DECLARAÇÃO DE CONFORMIDAD

MATERIAIS EM CONTATO COM ALIMENTOS

REGULAMENTO (CE) 1935 / 2004

RD 891 / 2006
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NOME DA EMPRESA:    INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS S.A. (INALCO)

ENDEREÇO:     C/ SAN SALVADOR, 54, 12110 - ALCORA - CASTELLÓN  (ESPAÑA) 
   
IDENTIDADE DO PRODUTO:  iiTOP Countertops

DATA DE DECLARAÇÃO:  15/05/2020

LEGISLAÇÃO:    REGULAMENTO (CE) Nº 1935/2004 de 27 de outubro 2004 
     R.D. 891/2006 de 21 de julho de 2006

1. ESCOPO DA DECLARAÇÃO:

Nesta declaração de Segurança de Produto consta informação referente à segurança das superfícies MDi iTOP Countertops em contato 
com os alimentos, regulamentada conforme o Regulamento Europeu CE 1935/2004 de 27 de outubro, e sua transcrição à legislação 
espanhola mediante o Real Decreto 891/2006, de 21 de julho.

2. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE:

   INDUSTRIAS ALCORENSES CONFEDERADAS, S.A, declara:

As superfícies MDi iTOP Countertops não oferecem perigo se entrarem em contato com alimentos, o que se confirma pelos ensaios 
realizados em laboratórios independentes com certificação (*) em base à legislação específica: Regulamento Europeu CE 1935/2004 e 
norma UNE-EN ISO 10545-15: 1998 Determinação da emissão de Chumbo e Cádmio em superfícies cerâmicas esmaltadas.

(*) Relatório de ensaio C201861.
  

APTO PARA CONTACTO
 COM ALIMENTOS

FABRICANTE
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LIMPEZA
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Ao final das operações de transformação e colocação do iTOP, recomenda-se realizar uma primeira limpeza de toda a superfície com MDi 
TOTAL CARE.

O MDi TOTAL CARE é um produto de limpeza natural e ecológico para eliminar manchas comuns no produto MDi. 

Deve-se levar em consideração:

• Não se deve aplicar muita pressão com a esponja sobre a superfície a ser limpa. O MDi TOTAL CARE contém materiais com certa 
granulometria, portanto se for aplicado com muita força ou muitas vezes no mesmo ponto, pode provocar um leve brilho em alguns 
acabamentos. (*)

• Algumas vezes a peça fica com uma leve camada de sujeira ou restos de produtos de limpeza que não se nota muito. Por isso, o MDi 
TOTAL CARE deve ser aplicado em toda a superfície da peça, para que a limpeza seja uniforme.

O iTOP é uma superfície não porosa, por isso é muito fácil de limpar.

Para eliminar o pó ambiental é mais adequado limpar com um pano seco. Não devem ser usados produtos com cera, de polimento ou que 
contenham ácidos fortes, como fluorídrico, sulfúrico, etc.

Para uma boa manutenção, recomenda-se usar detergente de ação ligeiramente ácida. Use uma pequena quantidade diluída em água de 
limpeza. Para a limpeza diária, também se recomenda utilizar MDi TOTAL CARE.

Se for necessária uma limpeza mais profunda depois de um tempo de uso contínuo, proceda como na primeira limpeza após a obra.

É importante não arrastar nenhum objeto pesado diretamente sobre a superfície para evitar arranhões desnecessários.

(*) Não se recomenda usar MDi TOTAL CARE em superfícies com acabamento Polido.

1. PRIMEIRA LIMPEZA

2. LIMPEZA DIÁRIA
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SUPERFÍCIES NATURAIS, APICOADAS E DT

Limpe as manchas imediatamente após ocorrerem, evitando que se sequem. Antes de aplicar qualquer tipo de produto na superfície, testar 
em uma zona pouco visível ou em uma peça que não foi colocada, durante 4 ou 5 minutos, e enxaguar com água para verificar se não 
houve alteração de brilho ou de cor.

Alguns produtos comerciais podem ser usados para a limpeza de superfícies MDi iTOP, como dissolventes, desengordurantes e amoníaco. 

TIPO DE MANCHA PRIMEIRO PASSO
EGUNDO PASSO TIPO DE 

DETERGENTE* 
EXEMPLOS DE 

DETERGENTES **

Cimento, lápis, cal da água, arranhões 
de metais, óxidos

Lavar o mais rápido possível 
com água, esfregando 
suavemente com um pano de 
limpeza.

Ácido
AKEMI Acid Cleaner, FILA Deterdek, removedor 
de cimentos comercial

Resíduos de juntas epóxi Ácido
AKEMI Eliminación de epoxi, Fila CR10, 
detergente desengordurante

Gorduras, comidas, borracha, tintura, 
tinta de caneta, sangue, nicotina, urina, 
vômito, etc.

Ácido
Dissolvente

AKEMI Limpieza Básica, AKEMI Intensive 
Cleaner, Fila PS/87 

Tinta de graffiti, verniz, pintura Dissolvente
AKEMI Eliminación Graffiti, Fila NoPaint Star, 
dissolvente comercial

Café, chá, sucos, refrigerantes
Alcalino
Oxidante

AKEMI Anti-Musgo e Algas POWER, Fila SR/95

Cera de velas ou de reparação de 
arranhões, resinas de árvores, restos 
de fita adesiva

Dissolvente
AKEMI  Dissolvente,  AKEMI  AFIN  Acryclean, 
Filasolv, dissolvente comercial

Silicone Acetona AKEMI AFIN Acryclean, Fila Zero Sil, acetona

Juntas sujas, produtos de tratamento 
à base de cera

Ácido AKEMI Limpeza Intensiva, Fuganet

Ferrugem Ácido AKEMI Desoxidação

Manchas causadas por plantas, folhas, 
flores / Tinta

Alcalino
Dissolvente

AKEMI Anti-Musgo e Algas POWER

Spray para cabelo,  graxa de sapatos Alcalino AKEMI AFIN Acryclean

Fuligem Aspirar com um aspirador de pó Ácido AKEMI Limpeza Básica

*  Detergente Ácido: desincrustante, removedor de cimento, decapantes, etc.
   Detergente Alcalino: Produtos de limpeza de carácter básico: desengordurante, amoníaco, etc. 
   Dissolvente: Aguarrás, acetona, álcool, dissolvente universal, etc.
   Detergente Oxidante: Água sanitária diluída, água oxigenada, etc.

** Para mais informações, visite www.akemi.com / www.filasolutions.com

3. LIMPEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS
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SUPERFÍCIES POLIDAS

Como nas superfícies naturais e apicoadas, limpe as manchas imediatamente após terem sido produzidas, evitando que sequem. Antes 
de aplicar qualquer tipo de produto na placa, teste em uma zona pouco visível ou em uma peça que não foi colocada para verificar se não 
houve alteração de brilho ou de cor.

Para a limpeza de superfícies com acabamento polido, deve-se levar em consideração que sua resistência química é inferior à de outros 
acabamentos, por isso algumas substâncias podem afetar sua aparência inicial.

Deve-se evitar a utilização de esponjas de aço ou outros elementos de limpeza que possam ser excessivamente ásperos para a superfície 
a ser limpa.

A INALCO recomenda utilizar utensílios de limpeza aptos para peças de cristal (AKEMI limpeza de vidros e plásticos / AKEMI Techno 
Ceramic Daily Cleaner).

Limpar com um pano úmido com água e sabão e secar com um pano absorvente. Se mesmo assim a mancha persistir, recomenda-se 
umedecê-la com água quente, deixar agir um pouco e secar com um pano limpo e seco.

Alguns produtos que podem ser utilizados para limpar superfícies polidas são os de limpeza de fornos, dissolventes, desengordurantes 
e amoníaco. Os elementos de limpeza que devem ser evitados são os produtos de limpeza e esponjas abrasivas, o FERROKIT, o ácido 
fluorídrico e outros ácidos concentrados, água sanitária e produtos com pH superior a 11 ou inferior a 4.

Embora nas provas feitas sobre choque térmico o acabamento polido tenha resistido a temperaturas extremas, é preferível utilizar 
elementos de proteção como porta-copos, descansos de pratos, guardanapos, etc.

Do mesmo modo, deve-se evitar cortar diretamente sobre a bancada, jogar ou arrastar objetos sobre a mesma. Não é aconselhável utilizar 
acabamentos polidos em zonas como pias, já que há maior probabilidade de deteriorar devido ao uso diário.

3. LIMPEZA DE MANCHAS ESPECÍFICAS
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FICHA DE SEGURANÇA
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Nome do produto:
iTOP

Usos recomendados:
Bancadas e móveis.

Nome da empresa: 
 INALCO (Industrias Alcorenses Confederadas S.A.)
   Tfno. (+34) 964368000 
   www.inalco.es
   C/ San Salvador, 54, 12110 - Alcora (Castellón - España) 

Telefone de emergência:
  Serviço Médico de Informação Toxicológica (+34) 91 562 04 020.

1. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO E DA EMPRESA
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Classificação do produto:
O produto não está classificado como perigoso, segundo o Regulamento (UE) Nº 1272.

Identificación de peligros:
O produto é inerte e seu uso normal não representa nenhum perigo para a saúde nem para o meio ambiente.
Durante o processo de corte e polimento, pode liberar pó com partículas em suspensão de sílica cristalina (SiO2) em fração respirável.

Outros perigos:               
Não existem perigos associados ao produto. É aconselhável realizar as operações de usinagem em um lugar ventilado ou por meio de 
refrigeração com água devido ao conteúdo de sílica cristalina respirável

Caracterização química: mistura

Substancia CAS EINECS Concentração

Sílica Cristalina 14808-60-7 238-878-4 10 - 15 %

O material acabado não requer medidas preventivas especiais. Durante as operações de corte, polimento, retificação ou perfuração, devem 
ser tomadas medidas preventivas contra o pó de sílica.

Inalação:  fique longe da exposição e respire ar fresco. Em caso de se sentir mal, procure ajuda médica.
 
Contato com os olhos:  lavar com abundante água durante vários minutos. 

Contato com a pele:  o pó não irrita a pele. Lave com água e sabão.

Ingestão:  não se aplica.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PRODUTOS

3. COMPOSIÇÃO / INFORMAÇÃO DOS COMPONENTES

4. PRIMEIROS SOCORROS
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Meios de extinção:  O produto não é inflamável nem combustível. Se houver um incêndio nas imediações, não se recomenda nenhuma 
restrição em relação aos meios utilizados de extinção. 

Perigos específicos da mistura:  não existe nenhum perigo de incêndio devido à composição do produto..

Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:  não existem recomendações especiais..

Precauções pessoais:  não se aplica. 

Precauções relativas ao meio ambiente:  não requer nenhum tipo de medida singular.

Método de limpeza:  não se aplica.

Precauções para manuseio seguro: o produto requer um manuseio especial por meio de sistemas de ventosas, e precauções especiais 
para o manuseio manual. Devem ser utilizadas luvas anti-cortes para evitar lesões acidentais em caso de quebra da peça, e sapatos e 
óculos de segurança para proteção contra partículas durante a usinagem ou corte das peças. Deve-se antecipar a possíveis excessos de 
esforços no manuseio manual.

Armazenagem: não são necessárias medidas especiais de armazenagem, exceto sua proteção contra impactos que possam causar a 
quebra do material. É conveniente manter a embalagem original até o momento em que for usado.

5. MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

6. MEDIDAS EM CASO DE DESCARTE ACIDENTAL

7. MANUSEIO E ARMAZENAGEM
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Parâmetros de controle:  devido à possibilidade de poeira na fase de corte ou polimento, recomenda-se realizar estas fases com métodos 
úmidos.

O regulamento referente aos valores de exposição à sílica cristalina está determinado pela Diretiva 2000/39/CE e pelo Real Decreto 374, 
que considera os valores publicados pelo INSHT.

LIMITE DIÁRIO DE EXPOSIÇÃO (VLE-ED)

Substância N. CAS VLE - ED

Sílica Cristalina 14808-60-7 0,05 mg / m3  (*)

Pó fração respirável 3 mg / m3  (*)
(*) Valores limite aplicados na Espanha. Consultar os valores regulados em cada país.

Controles de exposição: A exposição ao pó gerado nos processos de usinagem (corte ou polimento) deve ser controlada e minimizada. O 
controle à exposição deve ser realizado por meio de técnicas de proteção coletivas e individuais.

Minimizar a geração de pó utilizando sistemas de ventilação forçada e sistemas de entrada de água. 
Evitar o uso de ar comprimido e filtrar o ar constantemente.

Proteção pessoal:

   
   Proteção respiratória:
   Uso de protetores respiratórios contra partículas tipo P3 (EN-143).

   Proteção ocular:
   Uso de óculos de proteção contra projeção de partículas.

   Proteção das mãos:
   Uso de luvas de proteção mecânica para evitar cortes acidentais devido à quebra de peças.

   Proteção cutânea:
   Não é necessária proteção cutânea.

8. CONTROLES DE EXPOSIÇÃO / PROTEÇÃO PESSOAL
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Aspecto:         Sólido
Cheiro:           Inodoro
Cor:          Segundo gama comercial
PH:           Não se aplica
Densidade:         2.390 – 2.410 kg / m3

Solubilidade:       Insolúvel
Ponto de ebulição:     Não se aplica
Ponto de ignição:      Não se aplica
Informação adicional:    Não se conhecem dados relevantes

Reatividade:                Não se aplica
Estabilidade química:            Estável
Possibilidade de reações perigosas:     Nenhum conhecido
Condições a evitar:          Formação de pó na usinagem
Materiais incompatíveis:           Evitar o contato com ácidos fortes durante muito tempo
Produtos de decomposição perigosos:  Nenhum conhecido

O pó gerado nos processos de usinagem, corte e polimento, contêm partículas de sílica livre em suspensão. A exposição prolongada à 
sílica cristalina respirável (SiO2) pode causar fibrose pulmonar e silicose.

Os sintomas se manifestam mediante a perda apreciável da capacidade pulmonar..

O produto não apresenta nenhum tipo de ecotoxicidade nem elimina materiais que possam representar algum perigo para o meio ambiente.

9. PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

10. ESTABILIDADE E REATIVIDADE

11. INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

12. INFORMAÇÃO ECOLÓGICA
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Toma-se como referência o regulamento em vigor: Diretiva Europeia  91/156/CEE,  Lei  10/98  sobre resíduos, Real Decreto 1481 de 
eliminação de resíduos.

Os resíduos gerados pelo material iTOP pode ser descartado através de empresa autorizada. É recomendável descartar as embalagens de 
papelão, papel e madeira utilizando processos de reciclagem, feito por empresas autorizadas.

Transporte terrestre (ADR/RID):       Sem restrição
Transporte marítimo (IMDG):       Sem restrição
Transporte aéreo (ICAO/IATA):       Sem restrição

Esta Ficha de Dados de Segurança (MSDS) foi elaborada de acordo com as diretrizes do Regulamento CLP CE 1272.

Sistema de classificação de risco NFPA 704.

 
    Risco – Saúde:  0
    Inflamabilidade: 0
    Reatividade:  0

El produto não deve ser utilizado para fins diferentes dos especificados pelo fabricante.

13. CONSIDERAÇÕES RELATIVAS AO ELIMINAÇÃO

14. INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTEE

15. INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÃO

16. OUTRAS INFORMAÇÕES
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