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SOBRE NÓS

Somos especialistas na transformação da

Pedra acrílica com uma vasta gama de

produtos e soluções no apoio à arquitetura e

design contemporâneo.

Reconhecidos pela inovação, tecnologia e

capacidade de produção, a STODIS foca a

sua atividade na transformação e fabrico

numa extensa variedade de formatos e

tipologias com diversas formas de

acabamento.

Destacamo-nos pela versatilidade e

capacidade de customização em função do

objeto, necessidade e desejo dos nossos

clientes. Procurando em cada elemento que

desenvolvemos, a perfeição através de uma

cadeia de valor que permite oferecer design,

capacidade tecnológica de produção e

singularidade com os mais elevados padrões

de qualidade.



NATURAL
A Pedra Acrílica é um produto higiénico, criado a partir de

duas terças partes de pó de alumina com tamanho

microscópico (uma média de 7 micras) e uma terça parte de

monómeros avançados. O trihidrato de alumina (ATH)

utilizado é extraído do mineral conhecido como Bauxite e

refinado antes de ser usado, chegando até a 99,8% de

pureza.

ANTIBACTERIANO
A facilidade de limpeza em conjunto com a sua alta

resistência química, suportando os agentes de limpeza e

desinfetantes mais fortes e possibilidade de se realizar

instalações sem juntas, fazem da Pedra Acrílica o material

perfeito para equipar zonas em que a assepsia e a

necessidade de higiene sejam extremas. As propriedades da

matéria prima são validadas por ensaios em instituições

independentes com a norma ASTM G21 e UNE-EN ISO 846,

para que fungos e bactérias não encontrem maneira de

assentarem na sua superfície que em conjunto com uma

limpeza habitual. fique livre de qualquer elemento infecioso

na sua superfície.

Outros materiais considerados antibacterianos conseguem

esta propriedade utilizando aditivos que deixam de ter efeito

com o passar do tempo ou podem fazer que as bactérias

desenvolvam resistência aos mesmos. A Pedra Acrílica ao

não ser antibacteriana, evita qualquer proliferação

podendo-se limpar e renovar facilmente.

APTIDÃO NO CONTATO COM 

ALIMENTOS
A Pedra Acrílica graças à sua composição, caraterísticas

antibacterianas, anti porosidade aliadas à possibilidade de

se realizar instalações sem juntas, permite uma alta higiene

e assepsia das superfícies. que são certificadas por diversas

entidades Internacionais como material apto no contacto

com alimentos no seu mais alto grau. O que indica que é

recomendado para ser instalado em zonas de contacto

direto com alimentos com os mais altos padrões de

segurança e garantia de higienização.

ALTA RESISTÊNCIA E FÁCIL 

MANUTENÇÃO
Pelas suas características inatas, as superfícies de Pedra

Acrílica são ideais para todo o tipo de aplicações. Ao ser

um material não poroso, com infinitas opções de

acabamento superficial, alta resistência aos agentes

químicos, como produtos de limpeza fortes e agressivos, a

Pedra Acrílica limpa-se facilmente, sendo uma matéria

aprovada por ensaios realizados com a norma ISO 19712-2 e

NEMA LD3.

A excelente resposta da Pedra Acrílica perante ataques

químicos, torna-a como ideal para ser usada em

laboratórios, instalações profissionais e em todo o tipo de

aplicações onde se requeira o poder de regeneração da

superfície.

CARACTERÍSTICAS DA PEDRA ACRÍLICA



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO

Existe uma série de recomendações de utilização e manutenção que

se devem aplicar sobre as superfícies de Pedra Acrílica, pois seguindo-

as a sua aparência e acabamento permanecerão em ótimas

condições durante mais tempo.

A Pedra Acrílica suporta temperaturas elevadas, mas deve-se ter em

consideração que um calor extremo pode causar danos a qualquer

superfície. Evite situações de excessivo calor sobre o material e

radiação direta de aparelhos que possam gerar esse calor. Da mesma

forma que se deve evitar que caçarolas ou frigideiras não sobressaiam

da vitrocerâmica ou fogão.

No caso de bancadas de cozinha, utilize bases ou protetores para

colocar em cima, nomeadamente, objetos recém retirados do lume ou

do forno, especialmente se forem de fundição.

A Pedra Acrílica possui uma alta dureza, mas como qualquer

superfície, tenha especial cuidado em evitar deslizar objetos duros,

pesados ou com arestas cortantes através de superfícies acetinadas

ou brilhantes. Quando quiser cortar ou picar em cima da superfície de

da Pedra Acrílica, para uma melhor conservação, utilize sempre uma

tábua para cortar ou uma base.

A Pedra Acrílica possui uma alta resistência aos impactos, graças à

combinação das suas matérias-primas, no entanto, é recomendável

evitar o impacto de objetos nas arestas das bancadas de Pedra

Acrílica. Caso haja um impacto que danifique o material, o mesmo

poderá sempre ser reparado através da STODIS.



RECOMENDAÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Embora a Pedra Acrílica seja resistente ao choque térmico, não é

aconselhável derramar líquidos em ebulição diretamente no

lavatório/lava-loiças. Espere que arrefeçam ou, se preferir, deixe correr

água fria ao mesmo tempo. Evite deixar recipientes quentes

diretamente em cima do lavatório ou lava-loiças devendo aguardar

que arrefeçam primeiro.

Não é aconselhável utilizar torneiras de fornecimento instantâneo de

água a altas temperaturas. A temperatura alta para além de poder

provocar queimaduras às pessoas podem, igualmente danificar o seu

lavatório ou lava-loiças. Ficam excluídas da garantia os danos que

possam provocar estas torneiras ao produto de Pedra Acrílica.

Evitar os produtos químicos prejudiciais, tais como desentupidores e

diluentes de tinta. No caso de ocorrer, a mancha deve ser retirada o

quanto antes com bastante água e sabão para evitar a sua

degradação. Não expor as superfícies de Pedra Acrílica a ação de

produtos químicos fortes por um tempo prolongado. Tenha especial

cuidado com os diluentes, acetonas, limpa fornos, cloreto de metilo e

desentupidores de canos. Em caso de exposição acidental, enxaguar

com bastante água.



NOTA SOBRE A LIMPEZA E 
CUIDADOS
Não é recomendável o uso de produtos de limpeza de base ácida

muito fortes, como produtos para limpeza de canos. Também não

é adequado o uso de produtos com base de acetona, nem

produtos de limpeza industrial e diluentes de tintas. No caso de

algum destes produtos se derramar na superfície de Pedra Acrílica

devemos retirá-los imediatamente com bastante água e realizar

uma limpeza intensa para evitar danos. Estes danos são sempre

reparáveis através de uma recuperação junto da STODIS.

A mesma consiste numa regeneração parcial da superfície que

pode ser levada a cabo por si, consultando a Nota Técnica de

Regeneração ou pode contactar a STODIS para que realize uma

regeneração total com o prévio orçamento de trabalho.

MANUTENÇÃO

A Pedra Acrílica é um material facilmente limpável e que necessita

de uma manutenção mínima graças às suas propriedades

exclusivas. É aconselhável limpar as superfícies de Pedra Acrílica

imediatamente depois de se mancharem para que a limpeza seja

mais rápida e fácil. Limpe com um Scotch Brite® verde e utilize

produtos de limpeza com micropartículas. Esfregue em círculos e

depois enxague e seque com uma toalha a superfície.

Recomendamos empregar Cremes com Lixívia disponíveis em

Grandes Superfícies, AJAX® ou produtos como CIF® Creme ou

VIM® Creme.

LIMPEZA DE LAVA-LOIÇAS.

Realize a limpeza do Lava-loiça uma ou duas vezes por semana.

Realize a limpeza habitual e depois aplique Creme de Lixívia em

toda a superfície, deixe repousar toda a noite. No dia a seguir

enxague e esfregue com um trapo húmido. Esta limpeza deixará o

lava-loiças como novo.

Nota: Scoth Brite® verde, deverá estar usado/desgastado

REPARAÇÃO

A Pedra Acrílica é um material sólido, homogéneo e reparável. Para

a maioria dos danos acidentais, tal como golpes, calor ou produtos

químicos, pode-se raparar no local da instalação.

Para a realização de reparações ou renovações recorra aos

serviços especializados da STODIS através:

255 094 058 info@stodis.pt

Produtos Recomendados
Use produtos de limpeza residenciais 

comuns. Para a maioria dos resíduos e 

para limpar as suas bancadas de 

Pedra Acrilica, você só precisa de água 

morna e sabão, produtos de limpeza à 

base de amônia. 

Evite limpa-vidros, porque eles deixam 

uma camada de cera que pode tornar 

a superfície opaca. Para sujeiras mais 

resistentes, recomendamos 

saponáceos cremosos.

KIT Limpeza - KRION®



GARANTIA
• Esta proposta fornece cobertura a partir do ponto em que a

sua garantia standard pára (após 24 meses), não sendo
possível reparar ou substituir sistemas afetados por danos
acidentais devido a derrames de líquidos, avarias inesperadas,
quedas, impactos ou outras colisões. Se um dos seus sistemas
ficar danificado acidentalmente, deve contactar-nos
diretamente na tentativa de uma possível reparação mediante
as possibilidades de apoio e exequibilidade.

• Depois de identificarmos a causa e extensão do dano, a
STODIS fornecerá os serviços de reparação ou substituição de
modo a colocarmos o produto de novo em condições normais
ao seu funcionamento, assumindo a sua responsabilidade ou
por conta do cliente no caso dos pressupostos expostos
anteriormente.

• Garantia da marca KRION®

o A marca KRION® tem uma garantia própria que assume
mediante os pressupostos no documento anexo toda a
sua abrangência, no sentido de garantir ao construtor e
cliente até onde a marca assumirá a sua responsabilidade
e garantia.

255 094 058 info@stodis.pt





Solid Surface

HOME
CONCEPT
Transformamos ideias e projetos segundo o seu desejo, onde o
espaço, agilidade e design contemporâneo se aliam criando um
ambiente singular, cómodo e de grande conforto.
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