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EMPRESA

PAVISTIL som una empresa especialitzada en paviments y revestiments
continus. Compromesa amb els seus clients per oferir un producte de
qualitat y una aplicació professional, sempre a un preu competitiu, per
poder donar solucions a totes les necessitats en paviment continu en
els diferents àmbits d’actuació. 

PAVISTIL disposa de gran varietat de productes, tècniques d’aplicació i
acabats, tan en paviments Continus de Resines com en paviments de 
Formigó oferint una àmplia gamma de productes i sistemes  pels diferents 
sectors. A PAVISTIL trobarà un equip de professionals amb més de 25 anys  
d’experiència en el sector, capacitats per assessorar i realitzar qualsevol 
tipus de projecte atenent els requeriments, prestacions i garanties necessàries
pels nostres clients.
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PAVIMENTS INDUSTRIALS

Podem confeccionar diferents paviments i sistemes amb varietat de resines
i formulacions. Donant solució tan en paviments continus de resines com en
paviments de formigó amb diferents sistemes, característiques i per varis sectors.
Multicapes, Morters especials, reforços amb fibres, altes resistències, autonivellants
sales blanques, laboratoris, logística, sanitaris, antipols, antiàcids.



PAVIMENTS ALIMENTARIS

Paviments específics per la indústria alimentària, carn, peix, verdures, sales blanques
sales d’especejament, assecadors, paviments amb humitats permanents, Antilliscants
cambres frigorífiques, congelació, sector lacti, bodegues, escorxadors, processament
d’embutits, paviments homologats, altes prestacions mecàniques i químiques.



PAVIMENTS ESPORTIUS

Sistemes de paviment eportiu tan per exterior com indoor. Superfícies específiques
poliesportives, futbol, bàsquet, Multiesport, tennis, homologats. Òptimes prestacions
tècniques, drenants, antilliscants, resistents a condicions ambientals adverses, flexibles
per a prevenció de lesions. Normativa Resistència al Lliscament UNE-ENN 12 633. 



PAVIMENTS DE SEGURETAT

Aplicació de paviments anticaigudes, amortiguants, per parcs infantil i zones 
de joc tan en sistema insitu de cautxú continu como en llosetes.
Normativa Europea de Seguretat UNE EN 11 76 y EN 11 77. Paviments antilliscants
per zones d’aigua, escales públiques, rampes d’accés, geriàtrics, banys adaptats.



PÀRQUINGS /APARCAMENTS

Sistemes de paviment slurrys sintètics, pintat de terres, asfàlltics,
tractaments antipols, antilliscants, Parkingsystem, transpirables per
humitats ascendents o freàtiques, rampes, senyalitzacions,numeracions. 
Aparcaments públics, privats, comunitaris, centres comercials, rehabilitació.



PINTURES INDUSTRIALS

Pintat de paviments, parets, panells industrials, senyalitzacions amb tot
tipus de resines. Formulacions adequades per cada necessitat. EPOXI
amb i sense dissolvents i a l’aigua. POLIURETANS aromàtics i alifàtics en
base solvent o a l’aigua. ACRÍLIQUESS amb solvent, aquoses i d’assecat ràpid.



PAVIMENTS DECORATIUS

Solucions en continu per paviments i revestiments a base de resines
Decoratives epoxi, poliuretans, ciments minerals, Formigó Polit Decor,
Terratzo Continu, Microciments, Quars color, Autonivellants. Comerços,
Hotels, residencial, restauració, moda, Alta decoració.



PAVIMENTS EXTERIORS

Realització de paviments d’exterior mitjançant l’aplicació de Formigó
Polit i imprès, Tractaments amb resines d’exterior Acríliques, Poliuretans
alifàtics, Antilliscants, Drenants, Porosos, recrescuts reforçats, Multicapes
flexibles d’exterior, Antideslizantes.



PAVIMENTS DE FORMIGÓ

Formació de paviments de Formigó Polit i imprès, recrescuts mitjançant
morters autonivellants i de planta , per calefacció radiant, soleres, alta planimetria, 
Formigó Decoratiu, Formigó Porós, enduriments amb selladors de liti i acrílics. 
Sellats antipols.



CONTROL DE QUALITATS DE MATERIALS

Apliquem materials de primera qualitat, fabricats amb control de qualitat
internacional segons la norma ISO 9001:2008, control mediambiental segons
ISO 14001:2004 y certificat CE
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