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CLASSIFICAÇÃO DAS EMPRESAS
(ordem alfabética)
Razão social
Duratex S.A.
CNPJ: 97.837.181/0019-76
Eucatex Indústria e Comércio Ltda.

Marca comercializada

Classificação

DURAFLOOR NEW WAY
DURAFLOOR RITZ

Qualificada

DURAFLOOR UNIQUE
EUCAFLOOR EVIDENCE

CNPJ: 14.675.270/0005-30

EUCAFLOOR PRIME

Unilin Arauco Pisos Ltda.

FLOOREST HOME

CNPJ: 14.681.600/0001-77

CASANOVA HOME

Qualificada
Qualificada

Empresas Qualificadas: empresas que participam do Programa e que apresentam histórico de conformidade em
todos os pisos laminados de classes de abrasão AC2 e AC3 produzidos, importados e/ou comercializados por ela,
em relação aos requisitos especificados na Norma Técnica e de referência do Programa (requisitos “espessura da
placa”, “comprimento da camada superficial”, “largura da camada superficial”, “esquadro da placa”, “desvio
longitudinal superficial”, “empenamento”, “abertura entre as placas”, “diferença de altura entre as placas”,
“resistência à abrasão”, “resistência a manchas”, “variações dimensionais após mudanças na umidade relativa do
ar”, “deformação causada por carga estática”, “inchamento”, “resistência ao impacto”, “marcação da embalagem” e
“marcação das placas”) e que apresentam o protocolo de solicitação ou a licença de funcionamento ambiental de
cada unidade fabril, emitida pelo órgão competente do Estado onde as unidades fabris da empresa estiverem
instaladas.
Empresas Não Qualificadas: empresas participantes do Programa cujos pisos laminados de classes de abrasão
AC2 e AC3 produzidos, importados e/ou comercializados por ela, apresentem reprovações durante dois trimestres
consecutivos em relação aos requisitos especificados na Norma Técnica e de referência do Programa (requisitos
“espessura da placa”, “comprimento da camada superficial”, “largura da camada superficial”, “esquadro da placa”,
“desvio longitudinal superficial”, “empenamento”, “abertura entre as placas”, “diferença de altura entre as placas”,
“resistência à abrasão”, “resistência a manchas”, “variações dimensionais após mudanças na umidade relativa do
ar”, “inchamento”, “resistência ao impacto”, “marcação da embalagem” e “marcação das placas”) ou que, no período
de análise, incidiram em alguma das não conformidades criticas apresentadas no documento Fundamentos do
Programa Setorial da Qualidade de Pisos Laminados Fornecidos em Réguas (SQ/IT180).
Empresas Não Conformes: empresas (participantes, em credenciamento ou não participantes do Programa) que
oferecem sistematicamente ao mercado brasileiro pelo menos uma linha de pisos laminados de classes de abrasão
AC2 ou AC3 em não conformidade aos seguintes requisitos especificados na norma ABNT NBR 14833-1: resistência
à abrasão e inchamento.

