
PLACAS
PARA CERÂMICA

m a d e  i n  s w i t z e r l a n d



 Art. no.
WET’O’PROOF EVO2, estojo completo  2095
WET’O’PROOF, placa hidrofóbica sintética 240x135mm 1093
WET’O’PROOF, tiras de celulose, 50 peças 1094

WET’O’PROOF EVO2

HIDROFÓBICA E HIDROFÍLICA

Wet’o’Proof oferece uma superfície de trabalho revolucionária : a placa 
sintética hidrofóbica, por proporciar uma tensão superficial ideal,  permite 
melhor controle das massas cerâmicas e conforto extremo em sua retirada 
com a ponta do pincel.
A placa é combinada com  tiras de celulose inseridas no interior das fendas 
criadas para tal fim. As tiras absorvem o líquido presente no interior do 
recipiente, trazendo-a para a superfície para alimentar as massas cerâmicas e 
mantê-las, por vários dias, com a consistência adequada. A posição vertical e 
estável das tiras faz com que as massas de porcelana se mantenham no lugar, 
e não escoem. 



U-MID CLASSIC EVO2

 Art. no.
U-mid EVO2, estojo completo 2080
U-mid, placa porosa 240x135x6mm 1081
U-mid, filtros de membrana microporosa brancos 240x135mm, 2 peças 1074
U-mid, filtros de membrana microporosa pretos 240x135mm, 2 peças 1076

FILTROS CAPILARES

17 – Os anos de experiência da Smile Line com seu conceito U-mid (placa porosa 
em cerâmica e membrana microporosa) fizeram do termo U-mid uma referência 
inegável no segmento.
A placa cerâmica transporta o líquido para a superfície a partir do reservatório. 
A membrana microporosa tem a função de regular a umidade alimentando as 
massas cerâmicas. 
Toda a superfície de trabalho, extremamente lisa, fica permanentemente úmida: 
– por sua própria força capilar as massas se auto-umidificam e conservam uma 
consistência de trabalho ideal durante vários dias.
 



 Art. no.
Wet’n’Dry EVO2, estojo completo 2090
Wet’n’Dry, placa de vidro polido 240x135x4mm 1091
Wet’n’Dry, tiras super absorventes, 10 peças 1092

W E T ’ N ’ D R Y  E V O 2

PLACA TRADICIONAL DE VIDRO

A placa Wet’n’Dry EVO2  destina-se aos usuários mais conservadores. A 
superfície de trabalho se constitui de uma placa de vidro combinada com 
tiras esponjosas super absorventes que se alimentam de umidade a partir do 
reservatório.
Uma vez misturada de forma tradicional sobre a placa de vidro, é suficiente 
que a cerâmica fique em contato com as tiras úmidas para que conservem 
sua consistêncai ideal.
A placa Wet’n’Dry EVO2 oferece a simplicidade e segurança de um sistema 
comprovado há muitos anos.



...because you are unique

EXCLUSIVO •	 – A Smile Line propõe 3 tecnologias diferentes. Adaptadas aos gostos e preferências 
individuais !

PESQUISA APROFUNDADA •	 para garantir ergonomia e conforto de trabalho fantásticos

2 em 1 •	 – cada placa é equipada com uma gaveta para seus stains

A base é integralmente recoberta de um revestimento anti-reflexo na cor preta e suave ao toque. Resultado de 
pesquisa aprofundada, o desenho da parte dianteira é largamente inspirado naquele dos laptops, garantindo 
conforto para sua mão que pode repousar naturalmente sobre ela. Os orifícios criados nas laterais da superfície 
de trabalho facilitam o preenchimento com o líquido ou água destilada, tanto para destros quanto para 
canhotos. A tampa, injetada em policarbonato de alta resistência, pode ser facilmente removida da base.

Os estojos são fornecidos com seus acessórios respectivos e um frasco de cada dos líquidos U-Mid ADVANCED* 
e U-mid Stains. Cada frasco é equipado com uma fina cânula para permitir uma dosagem precisa.

* levando-se em conta que todos os modelos EVO2 funcionam igualmente bem seja com líquido de modelagem ou com água destilada.

EVO2 - as placas cerâmicas exclusivas  tanto em ergonomia quanto em flexibilidade de trabalho.

E V O 2
PLACAS CERÂMICAS SMILE LINE – ÚLTIMO DESENVOLVIMENTO !
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