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FICHA TÉCNICA - MADEIRA PLASTICA 
 

PERFIS DE MADEIRA PLASTICA, MACIÇO, SEM ADIÇÃO  DE  CARGA ORGANICA. 

FABRICADO COM PLÁSTICO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, 100% RECICLADO.. 

CORES DISPONIVEIS: PRETA–MARROM–BEGE–NOGUEIRA–VERDE–AMARELO–AZUL–LARANJA–VERMELHO–CINZA. 

EXTRUDADO, NO PROCESSO CONTINUO. 

Garantia: 5 ANOS contra qualquer defeito de fabricação( quebra ou  apodrecimento). 

 ( Descoloração do produto não é considerado defeito). 
 

Resistencia a tração --------------------------------- 9,0Mpa ( 92kgf/cm²) 

Resistencia de elasticidade a tração -------------- 800Mpa ( 8157kgf/cm²) 
Resistencia a Flexão -------------------------------- 9,6Mpa ( 98kgf/cm²) 

Módulo de elasticidade em flexão----------------  815Mpa ( 8310kgf/cm²) 

Resistencia a Compressão Longitudinal --------- 31Mpa ( 316kgf/cm²)  

Resistencia a Compressão Transversal ---------- 10Mpa ( 122kgf/cm²) 

Módulo de elasticidade em compressão---------- 1010Mpa (10300kgf/cm²) 

Absorção de Agua ----------------------------------- > 0,09% 
Coeficiente de expansão térmica ------------------ 0,0099cm/m/C 

Densidade -------------------------------------------- 0,70 a 0,85 g/cm² 

Indice de fluidez  ------------------------------------ 0,8g/10’ 

Perfil, fabricado utilizando plástico 100%  reciclado de Polietileno de Alta Densidade ( PEAD ), sem carga orgânica, por 
processo de extrusão continua, são aplicados em Deck( piscina , marinas), Saia de Pier (defensa), Deck de cargas, 
Proteção de Pilares, piso de Pontes, Dormentes, Mobiliários de áreas externas, etc... 

Seu grande diferencial esta na durabilidade e resistência a intemperes da natureza ( sol, frio, chuva, maresia) e 
produtos químicos( querosene – gasolina – álcool e outros). 

Em caso de necessidade de troca dos perfis do Deck de madeira plástica reciclada, aceitaremos os perfis para serem 
reciclados e reutilizados novamente. 
    
Vantagens da madeira plástica. 
 
O Policog é fabricado a partir de plástico reciclado, sendo uma opção moderna  e revolucionária, para substituir a 
madeira( em determinadas aplicações) com grandes vantagens por não utilizarmos carga orgânica em nossos perfis: 

 Não é inflamável (Suporta chamas de até 200º, exposto  acima de 30segundos). 

 Não é auto extinguível. ( no processo, se necessário,  podemos adicionar agente ante chamas ). 

 Livres de manutenção e pintura. 

 Não soltam farpas. 

 Não mofam, nem criam fungos, Imunes a pragas e cupins do mar e da madeira. 

 Resistente a intemperes da natureza ( sol - chuva – Maresia...). 

 Impermeável á água e óleos;  

 Com estrias – ante derrapante 

 Absorve impactos;  

 Vida útil estimada acima de 40 anos;  

 Mais leve que o concreto ou aço;  

 Não deteriora e não apodrece; 
 

Vantagens/Benefícios para o meio Ambiente;  

 100% reciclado;  

 Processo transforma lixo em plástico mais resistente que a madeira;  

 Novo conceito e serviços na cadeia produtiva de lixo;  

 Reduz o problema de resíduos plástico no ambiente;  

 Evita o corte de árvores;  

 Os perfis são 100% recicláveis. 

O grande diferencial do POLICOG é o fato de ser um produto 100% reciclado, minimizando o corte de árvores. Nosso 
objetivo é oferecer soluções inteligentes, utilizando materiais  reciclados ecologicamente corretos e sustentáveis. 
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GRELHAS DE AGUAS PLUVIAIS ARTICULADA 
90cm x 30cm x 7cm - CLASSE C-250.  

MARCA: POLICOG 

Segue apresentação de GRELHAS DE AGUAS PLUVIAIS EM POLIETILENO, fabricado com 
100% de plástico reciclado de Polietileno de Alta Densidade ( PEAD ) sem cargas.  
Opção de cor preta, marrom ou verde. Referência de carga conforme norma ABNT NBR 10160. 

Área de aplicação: Recomendada para todos os tipos de vias e para tráfego de todo tipo de 
veículo. Instalar em sarjeta e locais que se estenda desde a guia ao meio fio até 0,5 metros e 
na via de circulação de veículos até 0,2 metros na calçada. Permitindo a escoamento de agua 
pluvial e limpeza do canais das vias publicas. 

Compartilhando a filosofia da empresa, de sustentabilidade, todas as grelhas que 
houver a necessidade de trocar, poderá ser revertido em matéria prima de novas grelhas, não 
havendo perda nenhuma de material. 3Rs ( Redução, Reutilização e Reciclagem). 

CARACTERISTICAS TÉCNICAS: 

 100% PEAD ( polietileno de alta densidade ) ;

 Densidade de 0,70 a 0,85 g/cm2;

 PESO: 20 KG

 ÁREA DE ESCOAMENTO: 30%

 ÂNGULO DE ABERTURA DA GRELHA: 120 ± 10 graus

 CAPACIDADE DE CARGA: 25toneladas

  



Vantagens/Benefícios; 

 Livres de manutenção e pintura.

 Não absorvem umidade, Não mofam, nem criam fungos.

 Não Enferruja.

 Não gera Ruidos.

 Absorve impactos

 Resistente a intemperes da natureza ( sol - chuva – Maresia,...).

 Mais leve que o concreto e aço, facilitando a logística de montagem
na Instalação e transporte;

 Inibe furtos.
 Articulada para facilitar a limpeza dos canais.

Benefícios para o meio Ambiente; 

 Reduz o problema de resíduos plástico no ambiente;

 Cada Grelha produzida recicla mais de 400 garrafinhas Plásticas.

O Policog é fabricado a partir de plástico reciclado, sendo uma opção moderna  e 
revolucionária.  

Nosso objetivo é oferecer soluções inteligentes, utilizando energia renovável ( sistema solar 
fotovoltaico) e plásticos reciclados, ecologicamente corretos e sustentáveis. 

"Conheça nossa linha de produtos em Madeira Plástica. Visite nosso site: www.policog.com.br 

SIGA NAS REDES SOCIAIS 

Cuidex Industria e Comércio Ltda – EPP 
CNPJ:  23.614.034/000171 - Inscrição Estadual: 225.251.969.118 

     Policog madeira plástica 

http://www.policog.com.br/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRELHA DE POLIETILENO 

TAMPÃO REDONDO de POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 
Material 100% reciclado. 

RESISTENTE -  DURAVEL - ECOLÓGICO 

Tampão redondo:  fabricado em plástico de Polietileno de Alta Densidade ( PEAD ) 100% reciclado, 

pigmentado na massa. Impermeável á água e óleos e sem adição de carga vegetal.  

Diâmetro interno 600 mm, altura da moldura 60mm,  e fixado no aro de apoio - pesando 13 kg. 

Opção de anel de borracha para vedação. Com identificação Prefeitura/SMO, 

Capacidade de carga de 1,5ton,  tendo como referência a norma ABNT – NBR 10160. CLASSE A15  

Área de aplicação em vias de circulação de bicicletas e pessoas (calçadas). 

Instalações em fossas, filtros, sumidouros e caixas de gordura. 
Vedação total evitando a emissão do mau cheiro. 

Instalações em cisternas. 
Vedação total evitando a contaminação da água causada por insetos, ratos e outros agentes. 

Vantagens 
• Fechamento por parafusos aumentando a segurança e dificultar o furto.

• Vedação para água, óleos e gases.
• Isolante Elétrico.
• Superfície Antiderrapante.
• Não enferrujam.
• Não é necessário manutenção e pintura.
• Garantia total por 3 anos.
• Leves e de fácil instalação.

Outras aplicações 
Para esgotos, águas pluviais, postos de visitas para redes elétricas e de telefonia, acesso a máquinas e filtros de 
piscinas, ruas e vias de circulação de veículos, acostamentos e estacionamentos. 

Cada Tampa de Bueiro recicla mais de 500 embalagens Plásticas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRELHA DE CONCRETO  GRELHA DE POLIETILENO ( 8kg por metro) 

GRELHA RETANGULAR de POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE. 
Material 100% reciclado. 

RESISTENTE -  DURAVEL - ECOLÓGICO 

AS GRELHAS - São fabricadas  com perfil maciço, em  plástico de Polietileno de Alta 

Densidade ( PEAD ) 100% reciclado, pigmentado na massa. 

 Impermeável á água e óleos e sem adição de carga vegetal. 

Com largura de 250 e 300 mm e comprimento, podendo variar de 500 mm a 1,5m, nas 

cores;  preto,  azul  ou verde.  

Área de aplicação: Escoar o excesso de águas pluviais.  Aplicações: ruas de praças, 

parques,  condomínios e residências com tráfego de veículos, pedestres e bicicletas. 

Vantagens/Benefícios: Mais leve que o concreto ou aço; Não gera ruído, Não deteriora; 

Não apodrece; Não soltam farpas. Imunes a corrosão. Reduz o problema de resíduos 

plástico no ambiente. 

Cada Tampa de Bueiro recicla mais de 500 embalagens Plásticas. 

Grelha instalada no pátio 

de manobras em industria 

quimica  no RJ 



SALVADOR-BA
   Tel. 71 99641-3408 / 71- 342-7738 / -71-98717-0962     Salvador –Bahia      

rtcecomadeira@gmail.com

DECK fabricado em Madeira 
Plástica Maciça com 100% de 
plástico reciclado de Polietileno de 
Alta Densidade (PEAD), sem adição 
de carga vegetal. Perfil maciço, 
extrudado em processo continuo, 
pigmentado na massa, impermeável 
a água e óleos, resistente a raios 
“UV” e salitre. Todos os parafusos, 
porcas e arruelas em aço inox com 
05 anos de garantia!!

DECK PARA PISCINAS & JARDINS
 MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA

Características e Vantagens: Madeira Plástica 
Maciça 100% polietileno reciclado e reciclável;
Resistente: Ao sol, à chuva e à maresia;
Não racha;
Não solta farpas;
Não apodrece;
Não mofa, nem cria fungos, porque não 
absorve umidade;
Imune a pragas, as réguas são maciças 
impossibilitando a criação de ninhos de insetos; 
Recomendações de limpeza: Utilizar água e 
sabão neutro;
Aviso: A tonalidade de cor e veios da madeira 
podem variar;
Possibilidades : Pode ser furado, serrado e 
parafusado, como madeira convencional.

Empresa Especializada em Vendas, Mão de Obra para Construção, 
Instalação e Manutenção de DECK 

Não precisa 
de Manutenção !!

A INOVAÇÃO TECNOLOGICA QUE TRANSFORMA, O SEU DECK  EM 100% 
ECOLOGICAMENTE CORRETO & SUSTENTÁVEL, PARA PROTEÇÃO E BEM-ESTAR !!

Cor marrom café
Cor nogueira 

Usuario
Realce
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