DECORAÇÃO
INTERIOR OU
EXTERIOR

FACHADAS E
MUROS

Largura standard: 6 à 8 cm
Comprimento: disponível até 2,50 m
Acabamento: natural (extremidades serradas)
COLOCAÇÃO NA HORIZONTAL

Largura standard: irregular
Comprimento: irregular
Acabamento: quebrado (1 extremidade em bruto
e 1 serrada)
COLOCAÇÃO NA VERTICAL

JARDIM

Formato: passeio japonês (por medida)
Acabamento: natural

DECORAÇÃO
INTERIOR OU
EXTERIOR

Largura standard: 30 cm ou 50 cm
Comprimento: disponível até 2,50 m
Acabamento: natural (extremidades serradas)
COLOCAÇÃO NA HORIZONTAL

COLOCAÇÃO NA VERTICAL

PEDRA
DISPONÍVEL
EM VÁRIOS
FORMATOS E
POR MEDIDA

Proteções, bordas, gabiões, escadas, chaminés…
Descubra as mil e uma possibilidades do quartzito preto
INFERCOA para a decoração exterior ou interior.

INFERCOA

EXCLUSIVIDADE CUPA STONE,
PROVENIENTE DIRETAMENTE
DAS NOSSAS PEDREIRAS

No cerne da sua seleção de pedras única, CUPA STONE apresenta INFERCOA, quartzito proveniente
das nossas pedreiras. Esta pedra natural resistente, multiformato e de qualidade irrepreensível,
dá acesso a um conjunto de soluções, ao mesmo tempo decorativas e elegantes. Graças às suas
tonalidades de preto, à sua rugosidade e ao seu aspeto natural, esta pedra adapta-se a todo o tipo
de ambiente, tradicional ou contemporâneo. O seu acabamento bruto ou o aspeto liso serrado
confere toda a originalidade aos espaços que ornamenta.

• Capaz de suportar condições meteorológicas difíceis: granizo, gelo, etc.
• Alto coeficiente antiderrapante, dada a sua superfície rugosa.
• Perfeita para as zonas de circulação.

POLIVALENTE

• Numerosos formatos: fabricamos peças sobre medida.
• Adaptada a todos os ambientes, interiores e exteriores.
• Aplicações standard: pavimentos, fachadas, estacas.
• Aplicações adaptadas: avenidas pedonais, zonas de circulação, fontes, passeios
japoneses, colunas e monólitos.

ELEGANTE

• Pedra natural de tonalidades de preto e com nuances brilhantes e cinzentas.
• Aspeto rústico e tradicional, aliado à beleza e à resistência da pedra natural.

FICHA TÉCNICA

RESISTENTE

ASPETO

CARACTERÍSTICAS

UTILIZAÇÕES
RECOMENDADAS

ENSAIOS

Cor principal

Cor secundária

Tonalidade

Nuance

Acabamento

CINZENTO

PRETO

ESCURO

BAIXA

NATURAL

Textura

Absorção

Oxidação

Resistência

Manutenção

NATURAL

BAIXA

SIM

GELO SEVERO

NORMAL

0,40%

Muro interior

Muro
exterior

Solo interior

Solo exterior

Jardim

Piscina

Superfície
para estrada

Superfície
pedonal

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

SIM

QUARTZITO PRETO

INFERCOA, DURÁVEL
De aspeto natural e robusto, INFERCOA caracteriza-se
pela aspereza e resistência a qualquer prova. Suporta
as condições meteorológicas mais adversas (granizo,
gelo, …) e o seu alto coeficiente antiderrapante

tornam-na um produto ideal para pavimentos e zonas
de circulação. Os pavimentos de grandes formatos,
mais espessos, podem ser colocados diretamente no
solo.

INFERCOA, CRIAÇÃO DE ESPAÇOS

Densidade aparente (kg/m)

2,78 +/- 0,06 kg/m

Absorção de água (%)

0,2 +/- 0,01%

Reação ao fogo

A1

Resistência à flexão (MPa)

Seco/valor médio: 56,8 MPa / Vle: 51,6 MPa

Resistência ao gelo (MPa)

Resistente após 48 ciclos: valor médio: 56.3 MPa / Vle: 48,6MPa

Pedra disponível em vários formatos e por medida, consultar os nossos especialistas CUPA STONE

T. +33 (0)1 30 05 12 70
contact@cupastone.fr
www.cupastone.fr

A gama INFERCOA de CUPA STONE é composta
por uma diversidade de formatos, que permite uma
grande variedade de aplicações: as estacas que
delimitam as avenidas embelezam as vias quando
colocados na horizontal; as travessas decoram
as paredes; as paliçadas criam delimitações;

os passeios japoneses conferem um toque de
serenidade às avenidas pedonais dos jardins… Este
quartzito oferece possibilidades quase infinitas,
adaptadas a qualquer tipo de ambiente, aos quais
as nuances brilhantes de preto azulado conferirão
muita elegância.
Um produto exclusivo de

