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Vida Média 
Permitido em Áreas Ambientalmente Sensíveis
Peso/Piso 
Capacidade de Transporte
Permeabilidade
Contaminantes carregados de um projeto para outro
Reciclável 
Riscos de Segurança 
Movimento de Placas 
Fabricação com Propriedades Constantes

2-3 Anos
Não

Entre 2200 lbs e 2800 lbs
12-15 Mats por Caminhão

Retém umidade/produtos químicos
Sim
Não

Bordas quebradas, Pregos soltos, Pneus Vazios

Sim
Não

15+ Anos
Sim

1000 lbs (454 kg)*
46 Mats por Caminhão**

Não retém umidade/produtos químicos 
Não 
Sim 
Não 
Não 
Sim
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MAIS SEGURO
• TRIR zero para escorregões, tropeções e quedas desde a inserção do DURA-BASE.

• DURA-BASE são fabricados sem a utilização de pregos, o que previne ferimentos
dos trabalhadores, assim como o furo de pneus.

• DURA-BASE atua como uma superfície contínua de trabalho, desta maneira
eliminando a possibilidade da separação das placas e ocasionando danos a veículos.

SUSTENTÁVEL
• Os pisos DURA-BASE são de polietileno de alta densidade (HDPE) 100%
recicláveis, reduzindo assim a pegada de carbono.

• Os pisos DURA-BASE são não-absorventes, o que evita riscos ambientais
associados à contaminação cruzada, incluindo espécies invasoras. Isso permite a
completa descontaminação ao final do projeto, fato o qual produtos de madeira
não podem reivindicar. Os pisos de madeira retêm contaminantes e não são
efetivamente limpos – o único método eficaz de remover completamente o
risco de contaminação cruzada é queimando ou enterrando os mesmo.

• Nosso processo de fabricação permite 100% de utilização do plástico. O material
restante do processo é reintroduzido no processo.

MENOR – CUSTOS TOTAL DE OPERAÇÃO (CTO)
• Cada piso DURA-BASE pesa 1.000lbs (454kg), permitindo transporte de até 46
placas por caminhão, versus placas para pisos de madeira que pesam entre 2.200
a 2.800lbs, permitindo transporte de apenas 12 - 15 placas por caminhão. Por
exemplo, para se transportar 1.500 DURA-BASE Mats, são necessárias 36 viagens,
frente a aproximadamente 100 viagens para o transporte dos pisos de madeira.
Ao se considerar que, por exemplo, cada transporte custe $500 por viagem, o
custo total de transporte do DURA-BASE é de $ 18.000 em comparação ao custo
de $ 50.000 para o transporte do material a base de madeira.

• DURA-BASE Mats possuem preço superior aos pisos de de madeira. Entretanto,
ao se considerar demais custos relativos a manutenção preventiva, reparos,
custos com transporte e Ciclo de Vida, DURA-BASE proporciona um menor
custo total de operação.

DURA-BASE®
CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS
• O padrão do piso melhora o tracionamento de
veículos de carga e equipamentos pesados.

• Os fixadores torqueados travam as placas
quando colocados em posição e girados a
simples volta de 90°.

• O sistema de sobreposição de bordas assegura
uma barreira continua entre terreno e o
trabalhador, reduzindo as chances de
desencaixe e movimentação das placas.

• O Sistema segue e se adapta ao contorno das
diferentes superfícies para maior flexibilidade.

• Cada placa mede 8’ x 14’ x 4” de espessura
(2,44m x 4,27m x 10,2cm) e pesa 1.000lbs
(454kg). Placas com dimensões reduzidas
estão disponíveis – 8’ x 7’6” x 4” de espessura
pesando 525lbs. As placas suportam cargas
compressivas de até 600lbs por polegada
quadrada.

• A formulação patenteada possui proteção 
UV e dissipação estática.

• Cada placa é fabricada com chip RFID chip que
permite rastreamento de inventário.

*Todas as medidas e pesos são nominais **Depende da confirguação do caminhão/transporte.


