
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 Batalha cumpre com os requisitos de Classe E1 (analisado
segundo EN 120) definidos na Norma Europeia EN 622-1:2003.

Kg/m3

7


