
Reinventing how cork engages the world.

REINVENTAR MATERIAIS  
DE NÚCLEO SUSTENTÁVEIS



O conceito de utilizar placas superficiais 
relativamente finas e resistentes fixas 
 a materiais de núcleo mais grossos e ligeiro 
permitiu à indústria construir estruturas 
resistentes, rígidas, leves e muito duradouras, 
cuja construção não seria prática de outra forma.

A nossa gama de Materiais de Núcleo  
melhora o desempenho de soluções para  
materiais compósitos e sanduíche com 
propriedades únicas.
Os grãos de cortiça são moídos e peneirados até 
ficarem com diferentes dimensões e densidades  
e são incorporados numa matriz material 
específica de acordo com a aplicação pretendida.

A gama de produtos de Tecnologia de Materiais 
Compósitos centra-se em materiais de núcleo 
destinados a estruturas e produtos leves, 
enquanto a gama de produtos de Tecnologia  
de Materiais-Sanduíche visa o desempenho 
térmico, acústico ou anti-fogo para construções 
com painéis-sanduíche, em aplicações 
residenciais e industriais.

Descubra soluções 
inovadores de Materiais  
de Núcleo

ESTRUTURAS 
FORTES,  
SÓLIDAS, LEVES  
E DURADOURAS



Um recurso natural
A cortiça é extraída de forma sustentável  
e a sua extração regular, feita de 9 em 9 anos,  
não é minimamente prejudicial para o sobreiro.  
A casca volta a crescer na sua totalidade após 
cada extração, pois tem a capacidade de se 
renovar. Os sobreiros armazenam CO2 para  
se poderem regenerar e a extração pode ser feita 
até 20 vezes durante o seu ciclo de vida, tornando  
a cortiça num recurso verdadeiramente natural.

Soluções verdadeiramente verdes
Os nossos produtos conjugam já os requisitos 
comuns para um núcleo com a vantagem exclusiva 
de serem um material verdadeiramente natural, 
amigo do ambiente, sustentável e reciclável. As 
propriedades únicas do núcleo de cortiça, tais 
como uma estrutura com células de ar fechadas, 
uma baixa absorção de água, a resistência ao 
apodrecimento, juntamente com uma fórmula 
específica para resistência ao fogo e atenuação 
de ruídos e vibrações, fazem deste uma excelente 
alternativa.

Escolha cortiça, escolha 
um futuro sustentável

Tecnologia 
de Materiais 
Compósitos

CORECORK

Tecnologia 
de Materiais- 
-Sanduíche



Os materiais compósitos de núcleo da Amorim são 
incrivelmente úteis para construir estruturas leves 
e resistentes utilizadas no dia-a-dia, oferecendo 
excelentes caraterísticas térmicas  
e de amortecimento.

As estruturas química e física da cortiça,  
e as propriedades mecânicas que delas resultam, 
possibilitam um peso reduzido e baixos valores  
de condutividade térmica.

A Amorim Cork Composites dedica-se  
ao desenvolvimento de materiais adaptados  
às necessidades de setores como: Desportos  
e Lazer; Indústria naval e marítima; Construção;
Energia Eólica; Indústria aeroespacial e outras 
aplicações industriais.

Estruturas leves  
e resistentes para  
o dia-a-dia

 A estrutura química da cortiça é resistente 
aos ácidos, à maioria dos combustíveis, óleos, 
e não apodrece quando imersa em água 
durante longos períodos de tempo. O principal 
componente, a Suberina, torna a membrana 
da célula de cortiça impermeável e a própria 
célula hermética.

REINVENTAR A 
SUSTENTABILIDADE 
PARA O FUTURO

TECNOLOGIA DE MATERIAIS COMPÓSITOS



CORECORK

• É produzido através de um processo especial 
para garantir uma total compatibilidade com  
as resinas utilizadas na laminagem FRP, tais como 
o poliéster, o viniléster, o fenólico e os epóxis.

• Os produtos podem ser utilizados na maioria 
dos processos de fabricação, tais como o método 
manual, a pulverização, a infusão a vácuo e os 
processos RTM, que são facilmente adaptáveis 
sem investimentos adicionais.

• Podem ser cortados e trabalhados com 
ferramentas ou equipamentos comuns, sem  
que seja necessário qualquer equipamento  
de proteção específico.

• Necessitam de muito menos resina para ficarem 
impregnados do que os reforços de fibra ou outras 
esteiras de fibra flexíveis (núcleos finos).

Um material versátil 
e eficaz em termos 
de custos

Ao contrário de outros materiais de cortiça,  
a composição do CORECORK não contém 
quaisquer plastificantes ou outros aditivos que 
poderiam vazar ou migrar durante o processo  
de cura ou a vida útil do material.

• Não se dissolve ou deforma quando utilizado 
juntamente com resinas à base de estireno 
durante o processo de infusão. Os materiais são 
produzidos a partir de granulados de cortiça 
aglomerados com aglutinantes especiais que 
podem ser adaptados para ir ao encontro  
de exigências específicas (à prova de fogo, 
anti-fungos, etc.)



Gama de produtos

 PLACAS  1000 X 500mm    Mais de 2,0mm 

 ROLOS 1000 ou 1250mm (Largura)    De 2,0mm a 10mm

NL 10
140Kg/m3 - 8.74lb/ft3 

NL 20
200Kg/m3 - 12.5lb/ft3 

NL 25
250Kg/m3 - 15.6lb/ft3 

      NL 11 FR
160Kg/m3 - 10lb/ft3 

PRODUTO MÉTODO            ENSACAMENTO        INFUSÃO            RTM/LITE RTM PREPEGS RFI
 MANUAL                   A VÁCUO               DE RESINA       MOLDAGEM POR  PRE- INFUSÃO DE 
                                                          TRANSFERÊNCIA  IMPREGNADOS PELÍCULA
                                                                  DE RESINA  DE RESINA

FORMATOS **  ESPESSURA
Melhor Razoável

* Dimensões especiais sob pedido

Os materiais são produzidos a partir de granulados de cortiça aglomerados com aglutinantes especiais  
que podem ser adaptados para ir ao encontro de exigências específicas (à prova de fogo, anti-fungos, etc.)



Caraterísticas  
do produto 

Design ecológico
Concebemos compósitos que contribuem 
para a conservação da natureza.

Liberdade de design
Adaptação fácil a superfícies complexas.

Isolamento térmico e acústico
Elevado fator de perda e baixa 
condutividade térmica.

Compressão e recuperação
Em caso de impacto, o CORECORK irá 
recuperar até 85% da espessura original.

Estabilidade dos materiais
Baixa absorção de água com um intervalo 
de temperatura mais alargado.



TECNOLOGIA DE MATERIAIS-SANDUÍCHE

A construção-sanduíche é constituída por dois 
revestimentos de alta resistência ou decorativos 
em cada face, separados por um material  
de núcleo.

As faces do revestimento suportam os esforços 
de flexão e conferem à estrutura uma superfície 
resistente, enquanto o núcleo assegura as 
caraterísticas térmicas ou acústicas pretendidas.

A gama de materiais compósitos para painéis-
sanduíche da Amorim foi desenvolvida através  
de combinações de polímeros, granulados  
de cortiça e composições concebidas para 
conseguir propriedades acústicas, térmicas  
e de proteção contra incêndio específicas.

A Tecnologia de Materiais-Sanduíche Amorim  
é utilizada em várias aplicações nas quais  
a necessidade de redução do ruído ou de barreiras 
térmicas é uma exigência, tais como portas, 
janelas, paredes divisórias, telhados ou estruturas 
metálicas com boas propriedades mecânicas  
e estruturais.

Estes materiais estão em conformidade com 
todas os regulamentos conhecidos relativos  
a substâncias perigosas, como o Rohs e o REACH 
(livres de PVC, metais pesados e formaldeído).

Resiliência, durabilidade 
e impermeabilidade são 
carateristicas intrínsecas  
da cortiça.

REINVENTAR A 
SUSTENTABILIDADE 
PARA O FUTURO

Conseguir  
as propriedades  
acústicas e térmicas 
pretendidas



Gama de productos
PROPRIEDADES PLACA DE   ACM15(3) ACM17(3) ACM28(3) ACM87(3) ACM89(3)

 ISOLAMENTO 
                                                                                EM CORTIÇA

Densidade (Kg/m3) (1) 120 650 965 350 800 1200

Condutividade Térmica (W/m°K) (2) 0,040 0,089 0,177 0,055 0,120 0,150 
 

REQUISITOS ESSENCIAIS

Desempenho acústico     

Isolamento térmico      

Resistência ao fogo FD30*    sim sim

APLICAÇÃO PRINCIPAL                             Tetos e Portas           Painéis Painéis Janelas Painéis Painéis 
                                                                     Multicamadas  Multicamadas   Multicamadas Multicamadas 
                                                                                                          para Portas

(1)  ASTM F1315
(2)  ISO 8301
(3) Pode ser fornecido com suporte adesivo.
* Dados do cliente
Dimensões disponíveis na ficha de dados de dimensões e tolerâncias padrão.

JustoMelhor Aceitável



Caraterísticas relativas aos processos

•  Podem ser fixados a substratos feitos de diferentes tipos de materiais, tais como o contraplacado,  
o alumínio, o aço e outros, utilizando sistemas de fixação comuns;

•  Fácil integração no processo de fabrico do cliente;
•  Corte fácil e limpo dos bordos do painel.

Principais vantagens  
do produto

1

2

3

4

Telhado

1

Janela

2

Parede Divisória

3

Porta

4

Melhora o isolamento térmico.

Boas propriedades acústicas.

Propriedades de resistência ao fogo.

Materiais ambientalmente seguros.

Redução do peso superficial.



Material de núcleo natural e sustentável para os 
exigentes requisitos da indústria dos compósitos.

CORECORK está perfeitamente alinhado com  
os requisitos energéticos e ambientais exigidos 
pelo mercado.

REINVENTAR 
MATERIAIS  
DE NÚCLEO LEVES, 
CRIAR ESTRUTURAS 
MAIS FORTES  
E RESISTENTES

Os dados fornecidos nesta brochura representam valores típicos. Estas informações não se destinam a ser utilizadas como uma especificação definida pelo comprador e não implicam a aptidão para utilização  
numa aplicação específica. A não seleção do produto adequado pode resultar em danos no mesmo ou em ferimentos pessoais. Contacte a Amorim Cork Composites para questões relacionadas com as recomendações 
para aplicações específicas. A Amorim Cork Composites exime-se de toda e qualquer garantia, incluindo quaisquer garantias ou comercialização ou de adequação implícitas para um determinado fim. A Amorim Cork 
Composites isenta-se de qualquer responsabilidade em relação a quaisquer danos indiretos, especiais, acidentais, consequentes ou punitivos que resultem da utilização das informações mencionadas nesta brochura, 
de qualquer das suas fichas de especificações do material, dos seus produtos ou qualquer futura utilização ou reutilização dos mesmos por qualquer pessoa ou entidade.



ACC.625 | PT

USA
26112   110th Street 
Trevor, Wisconsin 53179
 
T. + 1-262-862-2311
F. + 1-262-862-2500

AMORIM CORK COMPOSITES
Rua de Meladas, 260
4535-186 Mozelos VFR . Portugal
 
T. +351 22 747 5300
F. +351 22 747 5301
E. acc@amorim.com
 
www.amorimcorkcomposites.com


