DESCRIÇÃO
CARACTERISTICAS/
APLICAÇÕES

Soalho em madeira maciça natural, com macho e fêmea de canto e de topo. Bolsas de cola. As faces são
paralelas entre si e topos perpendiculares às faces, as arestas são vivas.
Produto recomendado para aplicação não estrutural, com fins decorativos e para uso interno em ambientes
secos.
Aplicado nas áreas de carpintaria de interiores para revestir pavimentos contínuos.

ESPÉCIES

CLASSES DE QUALIDADE

O, ∆, □ e livre

▪ AFIZELIA DOUSSIE
DIMENSÕES

vários mm

ACABAMENTO

EM OBRA

120*15

CLASSE DE RISCO

Classe 1 – Corresponde a elementos de madeira aplicados sobre coberto, totalmente abrigados das
intempéries e sem qualquer exposição a focos de humidade (NP EN 335-2).

ESPECIFICAÇÕES

Teor em água (à saída de fabrica)

9±2%

Massa Volúmica

800 – 950kg/m3

Reacção ao Fogo:

Classe Cfl-s1

Condutibilidade térmica:

0,24 W/m.k

0,17W/mK

Escorregamento:

Classe 1

npd

Classe de formaldeído:

E1

E1

Penta Cloro Fenol (PCP):

< 5 ppm

< 5 ppm

Classe de Durabilidade (EN 350-2):

Classe 1

1

NORMAS

O produto apresentado está conforme as normas europeias respectivas:
NP EN 335-2
Durabilidade da madeira e de produtos derivados. Definição das classes de risco de ataque
biológico Parte 2: Aplicação à madeira maciça.
EN 350-2
Durability of wood and wood-based products - Natural durability of solid wood - Part 2: Guide
to natural durability and treatability of selected wood species of importance in Europe
NP EN 844
Madeira redonda e serrada – Terminologia.
EN 1310
Round and sawn timber - Method of measurement of features.
EN 1910
Wood and parquet flooring and wood paneling and cladding. Determination of dimensional
stability.
EN 13183-1
Round and sawn timber - Method of measurement of moisture content – Part 1: Method for
determining moisture content of a piece of sawn timber (oven-dry method).
EN 13183-2
Round and sawn timber – Method of measurement of moisture content – Part 2: Method for
estimating moisture content of a piece of sawn timber (electrical resistance method).
EN 13226
Wood flooring - Solid parquet elements with grooves and/or tongues.
EN 13647
Wood and parquet flooring and wood paneling and cladding – Determination of geometrical
characteristics.
En 13756
Wood flooring covering – Terminology.
EN 14342: 2005+A1
Wood flooring – Characteristics, evaluation of conformity and Marking.

INSTRUÇÕES DE
APLICAÇÃO

 O pavimento deverá ser instalado a uma temperatura ambiente entre 10-30ºC e uma humidade relativa de
50-75%.
 A superfície de aplicação deve estar seca (humidade≤2,0%), limpa e plana (±2mm/metro). Deve-se
proceder à medição do sub-pavimento antes da aplicação do soalho (ex. humidímetro ou Carbureto de
cálcio).
 A fixação deste pavimento é feita através de colagem.

 Para permitir a dilatação e contracção do pavimento é fundamental deixar junta de dilatação com ≥ 12mm
entre o soalho e as paredes, escadas ou qualquer outro elemento fixo. A junta de dilatação é função da
dimensão do compartimento (dimensão perpendicular à largura da régua).
 A dimensão maior da régua, comprimento, deve ser aplicada na dimensão maior da divisão a aplicar, iniciar
a aplicação posicionando a primeira régua com o macho voltado para a parede. Utilizar espaçadores para
deixar folga ≥12mm entre a parede e a régua. Se a última fila for inferior a 5cm de largura é necessário
equilibrar a instalação reduzindo a largura das réguas da primeira fila. Se o comprimento da última régua for
inferior a 30cm, é necessário equilibrar a instalação reduzindo a dimensão da primeira régua.
 Recomenda-se que as juntas de topo sejam cruzadas para não ficarem no mesmo alinhamento.
 As réguas deverão ser cortadas com ferramentas adequadas e convenientemente afiadas.
 Este produto está testado com a garantia do fabricante desde que sejam seguidas as instruções referidas.
 Dependendo do local do soalho de madeira, este terá necessidades diferentes e estará exposto a níveis
diferentes de desgaste (abrasão e resistência ao risco).
INTRUÇÕES DE
MANUTENÇÃO E
UTILIZAÇÃO

Importa ter cuidados de manutenção para aumentar a longevidade do produto.
 A limpeza regular deve ser efectuada com aspirador de pó ou com vassoura de cerdas macias e um pano
humedecido (bem torcido). Nunca utilizar o pano molhado.
 Como qualquer superfície lisa, pode riscar. Recomenda-se a colocação de tapetes e limpe sempre a areia
dos seus sapatos. Utilizar feltros adesivos protectores em pés de mesas, cadeiras e móveis e cadeiras com
rodízios de poliuretano também são procedimentos recomendados.
 Proteja o pavimento com tecidos quando efectuar deslizamentos ou deslocações de mobílias.
 Utilize produtos seguros e indicados para pavimentos de madeira. Não utilizar material cortante ou abrasivo,
cera ou enceradeiras eléctricas, esponja de aço, lixa ou produtos à base de silicone.
 Para marcas no pavimento mais difíceis consulte o seu fornecedor.

