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Título do Produto: 

Deck de Ipê 21mm x 90mm x 900 a 2750mm, liso nas 4 faces 
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Descrição curta do artigo: 

Tábuas em madeira de Ipê premium ideais para o seu deck de exterior, possuindo esta espécie 

o nível máximo de durabilidade. Estas tábuas são lisas em ambas as faces e possuem 

comprimentos variáveis entre 900mm e 2750mm. Sendo elas vendidas em m2, o cliente irá 

receber um sortido aleatório de peças entre os comprimentos anteriormente mencionados.  

Sendo esta madeira seca em estufa (KD), o seu nível de estabilidade no exterior será muito 

superior comparativamente à secagem ao ar livre (AD). 

 

Descrição longa do artigo: 

O Ipê é sem dúvida uma das madeiras exóticas de maior prestígio, sendo considerada uma das 

madeiras mais duráveis e resistentes, com uma aparência particularmente elegante ao possuir 

uma coloração castanho escura. Graças à sua elevada densidade e ao seu grão muito fino, esta 

madeira torna-se altamente resistente à humidade, às intempéries e ao ataque de insetos e 

fungos.  

A madeira, sendo um produto 100% natural, apresenta particularidades diferentes de árvore 

para árvore, nomeadamente a cor. Nesta espécie em concreto, cada tábua de ipê tem uma 

coloração única que não irá possuir exatamente as mesmas cores e linhas da tábua do lado, 

sendo este fator algo bastante caracterizante da madeira de Ipê. 



Esta é das espécies mais indicadas para o exterior, adequando-se a qualquer ambiente, podendo 

possuir uma vida útil até cerca de 40 anos, se os devidos cuidados forem tomados. Entre as 

qualidades enumeradas, é também relevante mencionar que esta madeira é antiderrapante e 

não sobreaquece, sendo esta uma vantagem que as madeiras possuem comparativamente aos 

decks em PVC, que facilmente atingem elevadas temperaturas quando na exposição à luz solar. 

Ainda que este produto tenha características de resistência e durabilidade superiores, 

recomendamos sempre a aplicação de um óleo protetor após a instalação, de modo a que o seu 

deck fique bem protegido.  

É ainda relevante transmitir-lhe que as imagens que vê no nosso website podem não 

corresponder às cores exatas dos produtos uma vez que, tal como mencionado, as cores podem 

variar de árvore para árvore. O nosso prestigiado deck será vendido ao m2, fazendo com que os 

comprimentos incluídos sejam aleatórios de acordo com as medidas mencionadas. É importante 

ter em consideração que estes comprimentos podem ter uma variação de 1 cm a mais ou a 

menos. 

 

Especificações do Produto: 

• Tipo de madeira: Ipê 

• Espessura: 21mm 

• Largura: 90mm 

• Comprimentos: De 900mm a 2150mm 

• Perfil: Liso nas 4 faces 

• Classe de Resistência: Classe 4 

• Vida útil entre 30 e 40 anos 

• Certificação: EUTR 

• Peso: 1200 kg/m3 

• Secagem: KD = Seco em estufa 

• Coloração: Castanho Escuro 

• Origem: América do Sul 

• Garantia: 20 anos 

• Robusto 

• Nível máximo de durabilidade 

• Proveniente de florestas sustentáveis 

 

 

 

 

 

 

 

 



Construção: 

Se vai ser você a instalar o seu terraço em madeira, a espécie Ipê é das melhores escolhas que 

poderiam ser feitas, por ser uma das espécies mais resistentes do mundo. Convém, no entanto, 

que sejam utilizadas boas ferramentas, devido à sua elevada densidade, e também materiais 

que não ganhem ferrugem, para que o deck não acabe por sofrer.  

Toda a madeira de Ipê que colocamos à disposição do consumidor é devidamente certificada, 

sendo ela proveniente de florestas sustentáveis, passando pelo devido processo de secagem, 

que evitará complicações na aplicação do deck em redor de espaços húmidos. 

 

Manutenção: 

Relativamente à manutenção desta madeira, não são necessários cuidados excessivos para que 

esta madeira tenha uma vida longa, no entanto, convém que seja feita uma limpeza anual e que 

seja aplicado um óleo protetor para nutrir a sua madeira e dar-lhe um brilho extra. 

 

Garantia: 

A BYWUD oferece sempre 20 anos de garantia para as madeiras de espécie tropical que fornece 

aos seus clientes. No entanto, convém que o cliente tenha em especial atenção aquilo que é 

abrangido pela garantia, uma vez que esta apenas engloba o fator apodrecimento. 

Disponibilizamos o nosso documento de garantia, e aconselhamos a que o consulte, podendo 

desta forma visualizar todos os procedimentos necessários para fazer a reclamação, caso a sua 

madeira apodreça, e também tudo aquilo que se encontra abrangido pela nossa garantia. 

 

 

 


