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O Plastfloor é um pavimento permeável ecologicamente correto, que facilita o escoamento da 

água, é resistente a cargas, paisagisticamente neutro, de fácil transporte e instalação. Deixando a 

superfície altamente plana e seca. Agora apresentado aos clientes em duas versões, o Plastfloor 100® e o 

Plastfloor 50®. 

A permeabilidade é a propriedade dos corpos que se deixam atravessar por líquidos e gases. A 

permeabilidade do Plastfloor esta totalmente ligada com os materiais que são utilizados em sua 

instalação, pois o produto em si não retém nenhuma porcentagem de água e devido ao seu alto índice 

de vazios sendo analisado separadamente apresentaria um elevado coeficiente de permeabilidade. Por 

isso a permeabilidade do sistema pode variar de acordo com o preenchimento que será utilizado em sua 

instalação, assim como o material utilizado para sua base e sub-base e o tipo de solo que se encontra no 

local. 

A equipe de engenharia já pensando nisso elaborou um manual de instalação recomendando 

cada tipo de material a ser utilizado em sua instalação. Como a permeabilidade varia de material para 

material segue a baixo uma imagem classificando os tipos de materiais e seu coeficiente de 

permeabilidade retirado do livro “Mecânica dos Solos e suas Aplicações” de CAPUTO, H. P. (1983). 

Imagem 1. Características dos solos quanto à permeabilidade (Coeficiente de permeabilidade) 

 Através desta imagem é possível verificar os materiais utilizados e verificar a necessidade de 

um sistema com maior ou menor grau de permeabilidade do sistema levando em consideração que o 

sistema passará a ter a permeabilidade de seu trecho mais critico.  
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Segue em anexo um relatório da TECPAR mostrando o dimensional superior e inferior conforme 

norma NBR 15073.  

 

 

 

Declaro para os devidos fins, que as informações contidas neste documento são verdadeiras. 

 

Curitiba, 25 de outubro de 2011. 

PBI INDÚSTRIA PLÁSTICA LTDA 
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