
Dados Técnicos Caraterísticas Resultados

Dimensões

Embalagem

Peso Embalagem

Largura (mm)

Altura (mm)

Comprimento (mm)

un

kg

10

11.5   1 / 18   1

Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

 PortugalLocal de Produção

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

Aplicação
O rodapé Select é destinado para o uso em arquitetura. 
Graças á sua composição apresenta uma boa resistência á humidade e resistência ao choque.

tem a função de ser utilizado como remate do pavimento flutuante, 

RODAPÉ SELECT
14

1
0

0

7
0

14

70   1 / 100   1+_ +_

14   0.5+_

2500   20+_

+_ +_

Teor de Humidade % 10+_

Tipo de Madeira

Tratamento de Madeira

Cola para Finguer Joint

Cola para colagem da película

Para que seja eliminada a possibilidade de ocorrência de doenças relacionadas à 

casca de madeira é realizado o tratamento DB no início do processo;

Para que não apareçam qualquer tipo de fungos ou insectos, a madeira é 

manufacturada e seca em estufas - Tratamento HT-KD;

A madeira possui o certificado de KILN DRY TREATMENT. 

Pinho Taeda

- Desenvolvido para aplicações em madeira;

- É adequado para finger joint;

- É adequado para colagem de madeira.

- Ótima resistência ao produto acabado;

- 100% resistente à humidade;

- Elevada vida útil ao produto acabado;

- Adesivos favoráveis ao meio ambiente;

- Ótima resistência ao choque térmico.

Cola PVA
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Cola PUR
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Caraterísticas da Película
- Resistência química (produtos de limpeza neutros);

- Resistente a cimentos e gessos.

. Boa resistente é humidade e ao choque.

- Durante a sua vida útil esta pode alterar de cor 

ligeiramente

200   15+_Espessura (um)

PVC

Constituição

cola PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

acrílico - camada superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

filme da base em PVC com impressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

pinho taeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

cola PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Embalagem e Identificação
Embalagem em plástico retráctil, identificada com uma etiqueta com a indicação da referência do lote e da data de fabrico.   



Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

DESENVOLVIMENTO - LABORATÓRIO

Resistência Mecânica do Pinho Taeda e Emenda Finger Joint

1. PROPRIEDADES MECÂNICAS DO PINHO TAEDA BASEADOS NA LITERATURA

2. TEOR DE HUMIDADE DA MADEIRA SECA EM ESTUFA

Teor de Humidade (%)

3. ENSAIOS MECÂNICOS REALIZADOS PARA TESTE DA EMENDA FINGER JOINT

h

h



Dados Técnicos Caraterísticas Resultados

Dimensões

Embalagem

Peso Embalagem

Largura (mm)

Altura (mm)

Comprimento (mm)

un

kg

10

11.5   1 / 18   1

Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

 PortugalLocal de Produção

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

Aplicação
O rodapé Select é destinado para o uso em arquitetura. 
Graças á sua composição apresenta uma razoável resistência á humidade e resistência ao choque.

tem a função de ser utilizado como remate do pavimento flutuante, 

RODAPÉ SELECT
14

1
0

0

7
0

14

70   1 / 100   1+_ +_

14   0.5+_

2500   20+_

+_ +_

Teor de Humidade % 10+_

Tipo de Madeira

Tratamento de Madeira

Cola para Finguer Joint

Cola para colagem da película

Para que seja eliminada a possibilidade de ocorrência de doenças relacionadas à 

casca de madeira é realizado o tratamento DB no início do processo;

Para que não apareçam qualquer tipo de fungos ou insectos, a madeira é 

manufacturada e seca em estufas - Tratamento HT-KD;

A madeira possui o certificado de KILN DRY TREATMENT. 

Pinho Taeda

- Desenvolvido para aplicações em madeira;

- É adequado para finger joint;

- É adequado para colagem de madeira.

- Ótima resistência ao produto acabado;

- 100% resistente à humidade;

- Elevada vida útil ao produto acabado;

- Adesivos favoráveis ao meio ambiente;

- Ótima resistência ao choque térmico.

Cola PVA
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Cola PUR
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Caraterísticas da Película
- Resistência química (produtos de limpeza neutros);

- Resistente a cimentos e gessos.

. Razoável resistência á humidade e ao choque.

- Durante a sua vida útil esta pode alterar de cor 

ligeiramente

180   15+_Espessura (um)

PVM

Constituição

cola PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

acrílico - camada superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

filme da base em PVM com impressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

pinho taeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

cola PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Embalagem e Identificação
Embalagem em plástico retráctil, identificada com uma etiqueta com a indicação da referência do lote e da data de fabrico.   



Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

DESENVOLVIMENTO - LABORATÓRIO

Resistência Mecânica do Pinho Taeda e Emenda Finger Joint

1. PROPRIEDADES MECÂNICAS DO PINHO TAEDA BASEADOS NA LITERATURA

2. TEOR DE HUMIDADE DA MADEIRA SECA EM ESTUFA

Teor de Humidade (%)

3. ENSAIOS MECÂNICOS REALIZADOS PARA TESTE DA EMENDA FINGER JOINT

h

h



Dados Técnicos Caraterísticas Resultados

Dimensões

Embalagem

Peso Embalagem

Largura (mm)

Altura (mm)

Comprimento (mm)

un

kg

10

11.5   1 / 18   1

Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

 PortugalLocal de Produção

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

Aplicação
O rodapé Estoril é destinado para o uso em arquitetura. 
Graças á sua composição apresenta uma boa resistência á humidade e resistência ao choque.

tem a função de ser utilizado como remate do pavimento flutuante, 

RODAPÉ ESTORIL
14

1
0

0

7
0

14

70   1 / 100   1+_ +_

14   0.5+_

2500   20+_

+_ +_

Teor de Humidade % 10+_

Tipo de Madeira

Cola para colagem da película

Contraplacado Choupo

- Ótima resistência ao produto acabado;

- 100% resistente à humidade;

- Elevada vida útil ao produto acabado;

- Adesivos favoráveis ao meio ambiente;

- Ótima resistência ao choque térmico.

Cola PUR
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Caraterísticas da Película
- Resistência química (produtos de limpeza neutros);

- Resistente a cimentos e gessos.

. Boa resistente é humidade e ao choque.

- Durante a sua vida útil esta pode alterar de cor 

ligeiramente

200   15+_Espessura (um)

PVC

Constituição

cola PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

acrílico - camada superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

filme da base em PVC com impressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Contraplacado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

cola PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Embalagem
Embalagem em plástico retráctil. 



Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

DESENVOLVIMENTO - LABORATÓRIO

Resistência Mecânica do Pinho Taeda e Emenda Finger Joint

1. PROPRIEDADES MECÂNICAS DO PINHO TAEDA BASEADOS NA LITERATURA

2. TEOR DE HUMIDADE DA MADEIRA SECA EM ESTUFA

Teor de Humidade (%)

3. ENSAIOS MECÂNICOS REALIZADOS PARA TESTE DA EMENDA FINGER JOINT

h

h



Dados Técnicos Caraterísticas Resultados

Dimensões

Embalagem

Peso Embalagem

Largura (mm)

Altura (mm)

Comprimento (mm)

un

kg

10

10.5   1 / 18   1

Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

 PortugalLocal de Produção

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

Aplicação

O rodapé Batalha é destinado para o uso em arquitetura.tem a função de ser utilizado como remate do pavimento flutuante, 

RODAPÉ BATALHA
14

1
0

0

7
0

14

70   1 / 100   1+_ +_

14   0.5+_

2300   20+_

+_ +_

Teor de Humidade % 10+_

Tipo de Madeira

Tratamento de Madeira

Cola para Finguer Joint

Cola para colagem da película

Para que seja eliminada a possibilidade de ocorrência de doenças relacionadas à 

casca de madeira é realizado o tratamento DB no início do processo;

Para que não apareçam qualquer tipo de fungos ou insectos, a madeira é 

manufacturada e seca em estufas - Tratamento HT-KD;

A madeira possui o certificado de KILN DRY TREATMENT. 

Pinho Taeda

- Desenvolvido para aplicações em madeira;

- É adequado para finger joint;

- É adequado para colagem de madeira.

- Ótima resistência ao produto acabado;

- 100% resistente à humidade;

- Elevada vida útil ao produto acabado;

- Adesivos favoráveis ao meio ambiente;

- Ótima resistência ao choque térmico.

Cola PVA
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Cola PUR
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Caraterísticas da Película
- Resistência química (produtos de limpeza neutros);

- Resistente a cimentos e gessos.

- Durante a sua vida útil esta pode alterar de cor 

ligeiramente

 

200   15+_Espessura (um)

Melamina 

Constituição

cola PVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

acrílico - camada superior                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

filme da base em Melamina com impressão                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

pinho taeda                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

cola PUR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Embalagem e Identificação
Embalagem em plástico retráctil, identificada com uma etiqueta com a indicação da referência do lote e da data de fabrico.   



Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

DESENVOLVIMENTO - LABORATÓRIO

Resistência Mecânica do Pinho Taeda e Emenda Finger Joint

1. PROPRIEDADES MECÂNICAS DO PINHO TAEDA BASEADOS NA LITERATURA

2. TEOR DE HUMIDADE DA MADEIRA SECA EM ESTUFA

Teor de Humidade (%)

3. ENSAIOS MECÂNICOS REALIZADOS PARA TESTE DA EMENDA FINGER JOINT

h

h



Dados Técnicos Caraterísticas Resultados

Dimensões

Embalagem

Peso Embalagem

Largura (mm)
Altura (mm)

Comprimento (mm)

un

kg

10

22   2 

Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

 PortugalLocal de Produção

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

Aplicação

O rodapé  é destinado para o uso em arquitetura.tem a função de ser utilizado como remate do pavimento flutuante, 

RODAPÉ CASCAIS

70   1+_

14   0.5+_

2500   20+_

+_

Teor de Humidade % 7+_

Tipo de Compósito de Madeira

Tratamento de Madeira

Cola para colagem da película

Para que seja eliminada a possibilidade de ocorrência de doenças relacionadas à 

casca de madeira é realizado o tratamento DB no início do processo;

Para que não apareçam qualquer tipo de fungos ou insectos, a madeira é 

manufacturada e seca em estufas - Tratamento HT-KD;

A madeira possui o certificado de KILN DRY TREATMENT. 

MDF

- Ótima resistência ao produto acabado;

- 100% resistente à humidade;

- Elevada vida útil ao produto acabado;

- Adesivos favoráveis ao meio ambiente;

- Ótima resistência ao choque térmico.

Cola PUR
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Caraterísticas da Película
- Resistência química (produtos de limpeza neutros);

- Resistente a cimentos e gessos.

- Durante a sua vida útil esta pode alterar de cor 

ligeiramente

150   15+_Espessura (um)

Melamina

Embalagem e Identificação
Embalagem em plástico retráctil, identificada com uma etiqueta com a indicação da referência do lote e da data de fabrico.   

14

7
0

TESTE DE 
REFERÊNCIA

PROPRIEDADES UNIDADES ESPESSURA

(*) DADOS
Estes valores físico-mecânicos cumprem com os valores estabelecidos na 
norma Europeia EN 622-5:2006, Quadro 3. -
Requisitos dos painéis para utilização geral em ambiente seco (Tipo MDF).
Rodapé Cascais cumpre com os requisitos de Classe E1 (analisado 
segundo EN 120) definidos na Norma Europeia EN 622-1:2003.

Kg/m3

7



Dados Técnicos Caraterísticas Resultados

Dimensões do Rodapé

Embalagem do Rodapé

Peso Embalagem de Rodapé

Largura (mm)
Altura (mm)

Comprimento (mm)

un

kg

6

7   1 

Perclic
Perfis

Perclic
Perfis

DESCRIÇÃO TÉCNICA DO PRODUTO

 PortugalLocal de Produção

#As características indicadas baseiam-se na nossa experiência e são meramente indicativas, devendo os utilizadores verificar se os produtos são adequados 
á utilização pretendida. Esta ficha pode ser alterada sem aviso prévio. 

Dep. Qualidade
19/06/2013

Aplicação

RODAPÉ PERCLIC

70   1+_

17   0.5+_

2500   20+_

+_

Embalagem e Identificação
Embalagem em plástico retráctil, identificada com uma etiqueta com a indicação da referência do lote e da data de fabrico.   

70 x 14 x 2500 mm

Rodapé
54 x 11 x 2500 mm

Base

17

14

3
4

5
4

11

7
0

Dimensões da Base 
Largura (mm)
Altura (mm)

Comprimento (mm)

54   1+_

11   0.5+_

2500   20+_

un 6Embalagem da Base

Peso Embalagem de Base kg 2.7   0.5 +_

Tempo de Gelificação                      180ºC/70 rpm                                          116.000 Seg.                                                 IT 18
Dureza (Shore D)                              Instantânea                                           85.000 Graus                                              ISO 868
Peso/m                                             (Calculado)                                               500 Gr/m    
Ponto de Vicat                                  50ºC/h 50 N                                              82.000 ºC                                               DIN 53 460
Absorção de água                            (Calculado)                                                 0.04%
Resistência á flexão                         (Calculado)                                            100 N/mm2
Resistência ao corte 
por choque                                            23ºC                                                   6.0 KJ/m2   
Comportamento ao Fogo                 Instantâneo                               Classe M1 (não inflamável)                              EN 13170:2008

Propriedade Condições Valores Típicos Norma

É resistente à corrosão, á água; imune a pragas; não racha nem empena com o envelhecimento; não necessita 
de ser pintado; visualmente, pode ser idêntico à madeira convencional; não necessita de manutenção; não 
apodrece; de fácil instalação; Dado ser um material de composição plástica de lote para lote a sua coloração 
pode variar ligeiramente assim como durante o seu envelhecimento.

Descrição

Composto de PVC (policloreto de vinil) não plastificado revestido com película de PVC.
Estabilizado com sais de chumbo, com base de fosfito.
Colagem da película efetuada com cola PUR (Poliuretano reactivo).

Características

O rodapé Perclic é destinado para o uso em arquitetura. 
Graças á sua composição apresenta uma boa resistência á humidade e ao choque. Possibilita passagem de cabos.

tem a função de ser utilizado como remate do pavimento flutuante, 

Cola para colagem da película

- Ótima resistência ao produto acabado;

- 100% resistente à humidade;

- Elevada vida útil ao produto acabado;

- Adesivos favoráveis ao meio ambiente;

- Ótima resistência ao choque térmico.

Cola PUR
(Aqueous vinyl acetate 

emulsion adhesive)

Caraterísticas da Película
- Resistência química (produtos de limpeza neutros);

- Resistente a cimentos e gessos.

. Boa resistente é humidade e ao choque.

- Durante a sua vida útil esta pode alterar de cor 

ligeiramente

200   15+_Espessura (um)

PVC


