Tipos de Papel de Parede

- Papel de Parede Vinilizado
Superfície Lavável:
Pode-se usar sabão neutro (tipo sabão de coco) esfregando com panos ou esponjas com água
limpa. Sem esfregar.
Durabilidade e Garantia:
A durabilidade pode chegar a mais de seis anos (em média, 2 vezes mais que uma pintura). Os
papéis da GF têm garantia de fábrica de 5 anos para defeitos ou vícios de fabricação.
Gramatura:
Os papéis têm gramaturas que variam dos 125g/m² à 150g/m². Espessuras entre 0,12mm e
0,18mm das texturas.
Resistência à Luz Solar:
A pigmentação dos papéis é resistente à ação da luz solar, conservando suas cores originais
por mais tempo.
Aplicação:

A aplicação dos papéis é extremamente rápida, inovadora e limpa. Uma vez que não deixa
cheiro e não deixa sujeira no ambiente em que o papel foi instalado, permitindo o uso do
ambiente logo após a finalização da aplicação.

- Papel de Parede Vinílico
Superfície Lavável:
É permitido o uso de sabão e detergentes, esfregando com panos ou esponjas úmidas. Pode
também ser lavado com álcool, higienizantes, bactericidas, germicidas e fungicidas tipo
“Lysoform”, em caso de necessidade extrema. Lembrar de lavar com água limpa após a
utilização de produtos.
Durabilidade e Garantia:
A durabilidade pode chegar a mais de quinze anos anos (em média, 5 vezes mais que uma
pintura). Os papéis da GF têm garantia de fábrica de 5 anos para defeitos ou vícios de
fabricação.
Gramatura:
Os papéis têm gramaturas que variam dos 260g/m² à 340g/m² e alguns especiais com até
400g/m². Espessuras entre 0,35mm e 0,55mm das texturas.

Resistência à Luz Solar e Inífugo:
A pigmentação dos papéis é resistente à ação da luz solar, conservando suas cores originais
por mais tempo. Além disso, embora o produto tenha celulose em sua composição, quando
aplicado sobre parede de gesso ou alvenaria, não propaga chama.
Aplicação:
A aplicação dos papéis é extremamente rápida, inovadora e limpa. Uma vez que não deixa
cheiro e não deixa sujeira no ambiente em que o papel foi instalado, permitindo o uso do
ambiente logo após a finalização da aplicação.
Delaminável:
Os papéis de parede vinílicos têm como característica, serem removidos facilmente sem
danificar a parede na qual foi aplicado. Deixando uma fina camada de celulose pronta para
receber o próximo revestimento.

- Papel de Parede Tradicional
Superfície não lavável:
danificar o papel.
Durabilidade e Garantia:

Costuma durar até 3 anos, por ser um papel mais frágil, e de material diferente dos demais
que possuem camadas protetoras. Isso é visível pelo seu aspecto, que é liso e sem a
diversidade de padrões de decorações
Resistência à Luz Solar:
Embora resistente a luz solar, é recomendado utilizar este tipo de papel em paredes que
possuem menor fluxo de pessoas nas proximidades, pois assim há maior durabilidade do
papel.
Fácil Remoção:
Por ser um papel mais simples, é mais fácil de remover, basta molhar as paredes em que o
papel foi aplicado e ir retirando.
Baixo Preço:
Por ser um material com baixo custo, o preço consequentemente é menor, possibilitando e
tornando acessível a todos ter sua casa em alta qualidade decorativa

