
                                          

  

LLaa  ppllaaqquuee  aallvvééoollaaiirree  TTOOFFFFOOPPLLAAKK,,  110000  %%  ppoollyypprrooppyyllèènnee,,  eexxttrruuddééee  eesstt  uunnee  ppllaaqquuee  àà  
ddoouubbllee  ppaarrooii,,  àà  ssttrruuccttuurree  aallvvééoollaaiirree,,  eellllee  ooffffrree  uunnee  eexxcceelllleennttee  rriiggiiddiittéé  ppoouurr  uunn  ffaaiibbllee  
ppooiiddss..  

TTOOFFFFOOPPLLAAKK  eesstt  pprrooppoosséé  ddaannss  ddee  nnoommbbrreeuuxx  ccoolloorriiss  ssttaannddaarrdd,,  ((ssuurr  ddeemmaannddee))..  

TTOOFFFFOOPPLLAAKK    eesstt  110000  %%  rreeccyyccllaabbllee..  

NN’’iimmppoorrttee  qquueellllee  ttaaiillllee,,  nn’’iimmppoorrttee  qquueellllee  ffoorrmmee  ::  lleess  TTOOFFFFOOPPLLAAKK  ppeeuuvveenntt  êêttrree  
ccoouuppééeess,,  ssoouuddééeess,,  rraaiinnééeess,,  pplliiééeess  ppoouurr  ss’’aaddaapptteerr  àà  vvooss  bbeessooiinnss..    

TTOOFFFFOOPPLLAAKK  eesstt  ::      
••  LLééggèèrree  eett  rriiggiiddee  
••  SSoolliiddee,,  dduurraabbllee  eett  rrééuuttiilliissaabbllee    
••  RRééssiissttaanntt  àà  ll’’iimmppaacctt    
••  RRééssiissttaanntt  aauuxx  mmooiissiissssuurreess  eett  àà  ll’’hhuummiiddiittéé  
••  IIddééaallee  ppoouurr  lleess  aapppplliiccaattiioonnss  hhyyggiiéénniiqquueess,,  ppaass  ddee  ffiibbrreess  eenn  

ssuurrffaaccee  
••  NNoonn  ttooxxiiqquuee  eett  rrééssiissttaanntt  aauuxx  pprroodduuiittss  cchhiimmiiqquueess    
••  UUnnee  aalltteerrnnaattiivvee  àà  pprriixx  aavvaannttaaggeeuuxx  aauu  bbooiiss,,  aauu  PPVVCC  eett  aauu  

ppoollyyssttyyrrèènnee    
••  FFaacciillee  àà  ttrraannssffoorrmmeerr    
••  110000%%  rreeccyyccllaabbllee  eett  cchhiimmiiqquueemmeenntt  iinneerrttee  
••  DDiissppoonniibbllee  eenn  vveerrssiioonnss  nnoonn--ffeeuu  ((ssuurr  ddeemmaannddee))  
••  IImmpprriimmaabbllee  ((sséérriiggrraapphhiiee……))  

 

  

  

LLEESS      ++    
  
  
  

••  LLaa  pprrootteeccttiioonn  tteemmppoorraaiirree  ddee  mmuurrss,,  ddee  ssoollss  eett  ddee  bbââttiimmeennttss  aarrcchhiitteeccttuurraauuxx  ddee  ttoouuss  ttyyppeess..  
••  LLaa  rrééaalliissaattiioonn  ddee  rréésseerrvvaattiioonnss  ddaannss  lleess  ccooffffrraaggeess,,  ppllaanncchheerrss,,  mmuurrss……  
••  LLeess  eemmbbaallllaaggeess  
••  LLee  ssttoocckkaaggee  ddee  pprroodduuiitt  ……  
  

TTOOFFFFOOPPLLAAKK  eesstt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  aaddaappttéé  àà  ddiivveerrsseess  uuttiilliissaattiioonnss  ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn..  IIll  ppeeuutt  aaiisséémmeenntt  
rreemmppllaacceerr  llee  bbooiiss,,  llee  ppoollyyssttyyrrèènnee,,  llee  ccaarrttoonn,,  llee  ffiillmm  àà  bbuullllee  oouu  ddeess  nnoonn--ttiissssééss..  CCeess  pprriinncciippaalleess  uuttiilliissaattiioonnss  
ddaannss  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaanntteess  ::  
  

PPrrootteeccttiioonn  
  

EEnn  ccoonnssttrruuccttiioonn  oouu  rréénnoovvaattiioonn  TTOOFFFFOOPPLLAAKK,,  rrééppoonndd  
ppaarrffaaiitteemmeenntt  aauuxx  eexxiiggeenncceess  eenn  mmaattiièèrree  ddee  pprrootteeccttiioonn  ddaannss  llee  sseecctteeuurr  ddee  llaa  
ccoonnssttrruuccttiioonn,,  qquuee  ccee  ssooiitt  ddaannss  llaa  rréénnoovvaattiioonn  oouu  eennttrree  llee  ppaassssaaggee  ddeess  
ddiifffféérreennttss  ccoorrppss  ddee  mmééttiieerrss,,  ppoouurr  éévviitteerr  qquuee  nnee  ssooiieenntt  aabbîîmmééeess  lleess  
rrééaalliissaattiioonnss  aannttéérriieeuurreess..    
TTOOFFFFOOPPLLAAKK  eexxiissttee  aauussssii  aavveecc  uunn  ttrraaiitteemmeenntt  ““nnoonn--ffeeuu””  ((ssuurr  ddeemmaannddee  
ssppéécciiffiiqquuee))..    

  

    



                                          

  
CCooffffrraaggee  eett  ffoonnddaattiioonn  
  
VVooss  ttrraavvaauuxx  ddee  ccooffffrraaggee  ffaacciilliittééss  ::  
  
  
  

ØØ  PPoouurr  ddeess  rréésseerrvvaattiioonnss  ::  TTOOFFFFOOPPLLAAKK    eenn  88,,  1100,,  1122  oouu  1144  mmmm  
eesstt  ppaarrffaaiitt  ppoouurr  rreemmppllaacceerr  llee  bbooiiss  oouu  llee  ppoollyyssttyyrrèènnee  ddaannss  vvooss  
ccooffffrraaggeess..  

  
  

  
  

  
  
ØØ  PPoouurr  ddeess  ffoonnddaattiioonnss  ::  TTOOFFFFOOPPLLAAKK  eenn  33  mmmm  eesstt  ppaarrffaaiitt  ppoouurr  

rrééaalliisseerr  uunn  bbeerrcceeaauu  ddaannss  vvooss  ffoouuiilllleess  aaffiinn  ddee  lliimmiitteerr  llaa  
ccoonnssoommmmaattiioonn  ddee  bbééttoonn  eett  dd’’éévviitteerr  qquuee  ll’’eeaauu  dduu  bbééttoonn  nnee  ssooiitt  
aabbssoorrbbééee  ppaarr  llee  ssooll..  

  
  
  

  

                  

  
  

  

  
  

CCaarraaccttéérriissttiiqquueess  tteecchhnniiqquueess  
  
ÉÉppaaiisssseeuurr  ddee  22  mmmm  àà  1144  mmmm  eenn  ssttaannddaarrdd  
GGrraammmmaaggee  ddee  225500  gg//mm22  àà  22550000  gg//mm22  

FFoorrmmaatt  11220000  xx  22550000  mmmm  
CCoouulleeuurr  bbllaanncc,,  nnooiirr  ((aauuttrreess  ccoouulleeuurrss  ::  nnoouuss  
ccoonnssuulltteerr))  
CCllaasssseemmeenntt  nnoonn--ffeeuu  ppoossssiibbllee  ssuurr  ddeemmaannddee  
ssppéécciiaallee  
BBoonnnnee  rrééssiissttaannccee  aauuxx  aaggeennttss  cchhiimmiiqquueess  eett  àà  
ll’’eeaauu..  
FFaacciillee  àà  ttrraannssffoorrmmeerr,,  àà  ccoouuppeerr  eett  àà  rraaiinneerr  

  
  

  
BBoonnnnee  rrééssiissttaannccee  aauuxx  iimmppaaccttss,,  ppoouurr  llaa  pprrootteeccttiioonn..  
SSyyssttèèmmee  rriiggiiddee,,  mmoodduullaabbllee,,  ssiimmppllee  dd’’iinnssttaallllaattiioonn  eett  qquuii  lliimmiittee  lleess  ttaauuxx  ddee  ddéécchheettss  eenn  cciimmeenntt..  
SSee  ssttoocckkee  ffaacciilleemmeenntt  àà  ppllaatt  eett  eesstt  ppeeuu  vvoolluummiinneeuuxx  lloorrss  dduu  ttrraannssppoorrtt..  
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