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Planitum by Recer

Porquê?
Nova linha Recer surge com o objectivo de reforçar o 
posicionamento da cerâmica no universo do design e 
arquitectura contemporânea de qualidade.

Produzido num processo tecnológico inovador que assegura o 
cumprimento das normas ambientais e respeita preocupações 
ecológicas.

Planitum, agrupa séries que nos remetem para um conceito 
de superfície contínua, vasta, quase sem fim.

É natural, leve, flexível, resistente ao fogo e aos solventes 
orgânicos e inorgânicos, anti-bacteriano, adaptado a todas as 
condições atmosféricas e climatéricas, fácil de aplicar sobre 
as mais diversas superfícies.

Why?
Recer’s new line has been developed to boost the position of 
ceramics in a world of contemporary design and architecture 
where quality counts.

Produced using a ground-breaking technological process 
which ensures compliance with environmental standards and 
pays heed to ecological concerns.

Planitum, when installed, has the appearance of an extensive, 
continuous, almost endless surface.

It is natural, light, flexible, fire resistant and resistant to 
organic and inorganic solvents, antibacterial, suitable for all 
weathers, and easy to apply on virtually any surface.
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Infinite
Surfaces

Planitum products are designed to strengthen the position of 
ceramics and exploit new applications to ensure high impact 
results.

The rigor of simplicity, the purity of the design and the 
cheerfulness of the big sizes help to meet the new aesthetic 
concepts of interior design and contemporary architecture.

Beauty and technical excellence in a single product.
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Superfícies
Infinitas

Os produtos Planitum nasceram para reforçar o 
posicionamento da cerâmica e explorar novas oportunidades 
de utilização, assegurando resultados com grande impacto.

O rigor da simplicidade, a pureza do design, a alegria dos 
tamanhos grandes respondem a novos conceitos estéticos do 
design de interiores e da arquitectura contemporânea.

Beleza e excelência técnica num só produto. 
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Where?
It can be used in so many different areas because it is thin, 
the material has an expressive power and the Planitum tiles 
and panels can be smoothly and easily processed.

INDOORS
Perfect for decorating the interiors of public and private  
buildings, for creating bathroom and kitchen surfaces, 
for customising doors and tables – just some of the many 
potential decorating solutions.

OUTDOORS
The large formats and colour range meet every modern design 
need and mean that Planitum products can be used to cover 
outside walls, ventilated façades, galleries, underground 
areas, shopping malls, etc.

RENOVATION
Planitum is an excellent solution for refreshing the image of 
an old environment. The advantages of being able to apply it 
to already-existing walls and floors are determining factors. 
In addition, it costs less in terms of labour and there is far 
less waste, rubbish or dust generated.
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Onde?
A espessura reduzida, a força expressiva do material, a 
suavidade e a facilidade de processamento que caracterizam 
as peças Planitum são os elementos que abrem o produto aos 
mais diferentes campos de aplicação.

INTERIORES
Perfeito para decorar interiores públicos e privados, para 
criar superfícies de banho e cozinha, portas ou mesas 
personalizadas entre outras soluções de apoio à decoração.   

EXTERIORES 
Os grandes formatos e as cores apresentadas satisfazem 
plenamente as necessidades do design moderno e permitem 
utilizar os produtos Planitum para revestir paredes externas, 
fachadas ventiladas, galerias, zonas subterrâneas, espaços 
comerciais, etc.  

RENOVAR
Para dar uma imagem nova a um ambiente antigo, a linha 
Planitum é uma boa solução. As vantagens associadas à 
capacidade/facilidade de colocação sobre paredes e solos já 
existentes são argumentos determinantes.
Acrescem a redução no custo de mão-de-obra e na 
quantidade de resíduos, lixos ou poeiras produzidos.
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How?
The unusual sizes of the tiles and panels, plus the fact they 
are only 3 mm thick, make the line suitable for absolutely any 
creative and structural purpose. They can be fixed with glue 
and adhesives or by means of mechanical fittings.

The range of colours plus the fact that the panels can be cut 
to any size needed, and also be rectified and drilled, mean 
that the final consumer can personalize any room or area and 
be sure of an excellent result.



Planitum by Recer

Como?
A singularidade das suas dimensões, em conjunto com a 
espessura de 3 mm, torna-o adequado para qualquer tipo de 
necessidade criativa e estrutural, com recurso a fixação por 
colas e adesivos ou por fixação mecânica.

A gama de cores, em combinação com a possibilidade 
de rectificar, perfurar e cortar nas dimensões desejadas, 
permitem ao consumidor final personalizar qualquer local 
com um excelente resultado.
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With?
This new concept for surfaces allows smooth integration with 
any traditional ceramic product to achieve unique, original 
solutions.

Specially cut pieces may be used to decorate another piece, 
shapes in relief and in combinations of colours and formats.  
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Com?
Este novo conceito de superfície permite a integração com 
qualquer produto cerâmico tradicional em soluções originais 
e únicas.

Em peças especiais, apresenta-se em decoração sobre peça, 
formas com relevo e em combinações de cores e formatos.
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Tamanhos

Sizes

50x50 cm

50x100 cm

100x100 cm

100x300 cm

60x60 cm

60x120 cm

120x120 cm

120x360 cm

4 mmextension3+
(Reforçado com rede)
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Cores

Colors
White

Beige

Ivory

Beige Grey

Dark Grey

Black
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Decorated Items

Extension 3+ Deco Black  50x50

Extension 3+ Deco White  50x50
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Peças Decoradas

* Peça disponível em todas as cores da colecção / Item available in all the colours of the collection

*

*

Extension 3+ Dim Black  50x50

Extension 3+ Dim White  50x50
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Tabela de Códigos

Packing List

Code Table

Formatos
Formats

50x50x0,4 cm
60x60x0,4 cm

50x100x0,4 cm
60x120x0,4 cm

100x100x0,4 cm
120x120x0,4 cm

100x300x0,4 cm
120x360x0,4 cm

Peças / Cx.
Pieces / Box

m2 / Cx.
m2 / Box

7 1,75
4 1,44

4 2
2 1,44

3 3
1 1,44

10 30
15 64,8

Formatos
Formats

Extension 3+
Código
Code

50x50 cm

PBD0011

PBD0061

PBD0021

PBD0051

PBD0041

PBD0031

50x100 cm

PBC0011

PBC0061

PBC0021

PBC0051

PBC0041

PBC0031

100x100 cm

PBB0011

PBB0061

PBB0021

PBB0051

PBB0041

PBB0031

100x300 cm

PBA0011

PBA0061

PBA0021

PBA0051

PBA0041

PBA0031

Cor
Color
White

Ivory

Beige

Beige Grey

Dark Grey

Black

White

Ivory

Beige

Beige Grey

Dark Grey

Black

White

Ivory

Beige

Beige Grey

Dark Grey

Black

White

Ivory

Beige

Beige Grey

Dark Grey

Black

60x60 cm

PBH0011

PBH0061

PBH0021

PBH0051

PBH0041

PBH0031

60x120 cm

PBG0011

PBG0061

PBG0021

PBG0051

PBG0041

PBG0031

120x120 cm

PBF0011

PBF0061

PBF0021

PBF0051

PBF0041

PBF0031

120x360 cm

PBE0011

PBE0061

PBE0021

PBE0051

PBE0041

PBE0031

White

Ivory

Beige

Beige Grey

Dark Grey

Black

White

Ivory

Beige

Beige Grey

Dark Grey

Black

White

Ivory

Beige

Beige Grey

Dark Grey

Black

White

Ivory

Beige

Beige Grey

Dark Grey

Black
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Dimensões e qualidade de superfície
Dimensions and surface quality

≥ 700

± 0,2 %

± 0,2 %

± 2 %

± 0,2 %

± 0,2 %

< 0,2 %

≥ 45

Cumpre
Complies

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-2

ISO 10545-3

ISO 10545-4

ISO 10545-4

ISO 10545-2

Ortogonalidade - Desvio angular máximo, em percentagem, relativo às dimensões de fabrico correspondentes.
Rectangularity - The maximum deviation from rectangularity, in percent, related to the corresponding work sizes.

Absorção de água (percentagem em massa)
Water absorption (Percent by mass)

Qualidade de superfície
Surface quality

Planaridade da superfície - Desvio máximo da planaridade, em percentagem:
Surface flatness - The maximum deviation from flatness, in percent:
a) curvatura central, relativa à diagonal calculada a partir das dimensões de fabrico
a) centre curvature, related to diagonal calculated from the work sizes;
b) curvatura lateral relativa às dimensões de fabrico correspondentes;
b) edge curvature, related to the corresponding work sizes;
c) empeno relativo à diagonal calculada a partir das dimensões de fabrico.
c) warpage, related to diagonal calculated from the work sizes.

Rectilinearidade dos lados (lados da face principal) - Desvio máximo da rectilinearidade, em percentagem, relativo às dimensões de 
fabrico correspondentes.
Straightness of sides (facial sides) - The maximum deviation from straightness, in percent, related to the corresponding work sizes.

Espessura - Desvio, em percentagem, da espessura média de cada provete para a espessura de fabrico.
Thickness - The deviation, in percent, of the average thickness of each tile from the work sizethickness.

Comprimento e largura - Desvio, em percentagem, da dimensão média de cada ladrilho (2 ou 4 lados) para a dimensão de fabrico (W).
Length and width - The deviation, in percent, of the average size for each tile (2 or 4 sides) from the work size (W).

Classificação de acordo com a EN 14411 Anexo G Grupo BIa (UGL)

Extension 3+
Norma de Ensaio

Standard Test

Resistência à flexão
Resistance to bending
 - Força de ruptura (N)
 - Breaking strength (N)
 - Módulo de ruptura (N/mm2)
 - Modulus of rupture (N/mm2)

Disponível por cor
Available by color

-

-
DIN 51130 / DIN 51097

ENV12 633

UA

< 135

69 - 75 x 10-7

ISO 10545-6

Resistente
Resistant

Resistente
Resistant

Classe 5
Class 5

Cumpre
Complies

ISO 10545-9

ISO 10545-12

ISO 10545-14

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-13

ISO 10545-10

ISO 10545-8

Resistência ao gelo
Frost resistance

Resistência a ácidos e bases de baixa concentração - ladrilhos não vidrados
Resistance to low concentrations of acids and alkalis - unglazed tiles

Resistência a produtos químicos domésticos e aditivos para água de piscinas - ladrilhos não vidrados
Resistance to household chemicals and swimming pool - unglazed tiles

Resistência ao escorregamento
Slip resistance

Resistência a ácidos e bases de alta concentração
Resistance to high concentrations of acids and alkalis

Resistência aos produtos químicos
Resistance to chemicals

b) Ladrilhos não vidrados
b) Unglazed tiles

Resistência às manchas:
Resistance to staining:

Dilatação com a humidade, em mm/m
Moisture expansion, in mm/m

Resistência ao choque térmico
Thermal shock resistance

Coeficiente de dilatação linear de origem térmica (K-1)
Coefficient of linear thermal expansion (K-1)
Da temperatura ambiente até 100 ºC.
From ambient temperature to 100 °C.

Resistência à abrasão profunda de ladrilhos não vidrados: volume removido em milímetros cúbicos.
Resistance to deep abrasion of unglazed tiles: removed volume, in cubic millimetres.

Resistência à abrasão
Abrasion resistance

± 0,6 %

± 0,6 %

± 5 %

± 0,5 %

± 0,5 %

< 0,5 %

≥ 700

≥ 35

95% sem defeitos visíveis
95% free from visible defects

Requisito
Requirement

< 175

< 0,6

Segundo valores do 
Fabricante

As per Manufacturer

Quando requerida
When required

mínimo UB
minimum UB

Quando requerida
When required

Segundo valores do 
Fabricante

As per Manufacturer

Exigida
Required

Exigida
Required

Exigida
Required

Technical Characteristics

Características Técnicas
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Instruções de Aplicação

Laying Instructions

Pieces measuring more than 1000x1000 
mm must be handled by two people.
Once unpacked the pieces must be kept 
upright, using the suction pads.

The substrate on which the piece is to 
be laid must be dry, stable, firm and 
levelled.
Extension3 can be laid on an existing 
coating.

Glue should be applied to the surface 
to be covered and to the piece itself to 
ensure perfect fixing.
Extension3 can be laid on an existing 
coating.

The piece should be tapped evenly all 
over to ensure perfect adhesion to the 
existing surface.

A minimum joint of 2 mm is 
recommended for both indoor and 
outdoor use.

Extension3 and Extension3+ can be cut 
/ drilled on site, using automatic or hand 
tools for cutting or drilling glass.

Final cleaning and maintenance: Water or neutral products recommended                   
for traditional ceramic tiles should be used.

Peças com dimensão superior a 
1000x1000mm, devem ser manuseadas 
por duas pessoas.
Uma vez desembaladas as peças 
devem ser manuseadas na vertical com 
utilização de ventosas.

O substrato onde a peça vai ser aplicada 
deve estar seco, estável, firme e nivelado.
Extension3 pode ser aplicado sobre um 
revestimento existente.

O uso de duas camadas de cola (na 
superfície que vamos cobrir e na peça) 
garante uma fixação perfeita.
Extension3 pode ser colocado sobre um 
pavimento existente.

O batimento da peça deve ser homogéneo 
para garantir uma adesão perfeita à 
superfície existente.

Recomenda-se a utilização de uma junta 
mínima de 2mm, em aplicação interior 
ou exterior.

Extension3 / Extension3+ pode ser 
cortado / perfurado em obra com recurso 
a ferramentas de corte / furação de vidro, 
automáticas ou manuais.

Limpeza final e manutenção: É aconselhável água ou produtos neutros 
recomendados para cerâmica tradicional.

1

3

5

2

4

6
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SEDE | HEAD OFFICE
Oliveira do Bairro | Oliveira do Bairro

Recer – Indústria de Revestimentos Cerâmicos, S.A.
Apartado 20

3771 - 953 Oliveira do Bairro 
Tel.: (+ 351) 234 730 500
Fax: (+ 351) 234 730 501

E-mail: recer@recer.pt

Lisboa | Lisbon
Rua Fernando Palha, 29 A

1950 - 130 Lisboa 
Tel.: (+ 351) 218 620 740
Fax: (+ 351) 218 620 749 

E-mail: recer.lisboa@recer.pt

Porto | Oporto
R. Delfim Ferreira, 776 / 780

(à Via Rápida)
4100 - 199 Porto

Tel.: (+ 351) 226 199 320 / 8
Fax: (+ 351) 226 199 329

E-mail: recer.porto@recer.pt

RECER - INTERNACIONAL | RECER - INTERNATIONAL
Espanha | Spain
Recer Cerámicas, S.A.
Sede / Salão de Exposição | Head Office / Showroom
Avda. de Castellón - S/N (Nave 12)
12540  Villarreal (Castellón)
España
Tel.: (+ 34) 964 524 601
Fax: (+ 34) 964 537 489
Móvil: (+ 34) 669 357 470
E-mail: recer@recer.es

França | France
Recer - France, SARL 
Sede / Salão de Exposição | Head Office / Showroom
109 Bis, Bd. Henri Barbusse 
78800 Houilles
France
Tel.: (+ 33) 1 39 14 53 97 
Fax: (+ 33) 1 30 86 00 82 
Site: www.recerfrance.com
E-mail: houilles@recerfrance.com

Salão de Exposição | Showroom
2, Rue de la Pompadour
Z.I. de la Haie Griselle
94470 Boissy Saint Leger
France
Tel.: (+ 33) 1 45 95 99 06 
Fax: (+ 33) 1 45 95 91 39
Site: www.recerfrance.com
E-mail: boissy@recerfrance.com
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