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PISOS NÃO METÁLICOS PARA MEZANINOS 
RESUMO TÉCNICO 
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PLACA MDF 
 

 

 

BENEFÍCIOS 

 

 Não apresenta os problemas típicos das madeiras naturais (furos de inseto, 

veios, etc.) possuindo uma superfície suave, praticamente sem 

imperfeições, com boa resistência de arranque de parafuso e flexão no 

módulo de ruptura, além de grande estabilidade dimensional, com excelente 

resultado quando usinado, pintado, entalhado e torneado, reduzindo mão de 

obra e custos. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Chapa de fibras de madeiras selecionadas (pinus ou eucalipto), aglutinadas 

com resina sintética termofixa, que se consolidam sob ação conjunta de 

calor e pressão, resultando numa chapa maciça e com superfícies lisas. 

 Aceita altas cargas e uso de paleteiras. 

 Nos mezaninos, as placas são apoiadas a cada 687 mm (vigamento a cada 

687 mm). 

 

DIMENSÕES 

 

 Largura / Comprimento: 2,75 m / 1,83 m. 

 Espessura: 25 ou 30 mm. 
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PLACA WALL NÃO CIMENTÍCIO (FENÓLICO) 
 

 

 

BENEFÍCIOS 

 

 É um painel de alta durabilidade, fabricado com madeira maciça e 

sarrafeada, sobre a qual são aplicadas lâminas de compensado e um 

revestimento de manta fenólica.  

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Possuí qualidades impermeabilizantes e antiderrapantes. 

 Suas camadas são unidas por uma cola à prova d´água. 

 Nos mezaninos, as placas são apoiadas a cada 833 mm (vigamento a cada 

833 mm). 

 

DIMENSÕES 

 

 Largura / Comprimento: 2,50 m / 1,20 m. 

 Espessura: 40 mm. 
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PLACA WALL CIMENTÍCIO 
 

 

 

BENEFÍCIOS 

 

 É composto de miolo de madeira maciça, laminada ou sarrafeada, 

contraplacado em ambas as faces por lâminas de madeira e externamente 

por placas. 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Possuí características antiderrapantes. 

 Suas camadas são unidas por uma cola à prova d´água. 

 Nos mezaninos, as placas são apoiadas a cada 833 mm (vigamento a cada 

833 mm). 

 Não é recomendado quando há o emprego de paleteiras, pois, devido à 

ausência do amianto nos dias atuais, eventualmente, suas superfícies 

podem descolar com o passar do tempo. 

 

DIMENSÕES 

 

 Largura / Comprimento: 2,50 m / 1,20 m. 

 Espessura: 40 mm. 


