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Ficha técnica

1. Informação sobre o produto
Rodapé com base em MDF (densidade 550 Kg./m3 - EN 323), com revestimento em papel decorativo, colado com 
adesivo de poliuretano reativo de alta resistência (PUR).
Disponível nos décors Carvalho, Cerejeira, Faia, Jatobá, Merbau e Wengé, e nas cores Branco e Cinza.

2. Perfil técnico
Encontram-se disponíveis os seguintes perfis:

3. Características técnicas
Comprimento: 2200 a 2400 mm (± 2 mm, máx. ± 5 mm - EN 324-1).
Largura: 68, 70 e 80 mm (± 4% - EN 324-1).
Espessura: 13,5, 14 e 15 mm (± 0,15 - EN 324-1).

Temperatura de amolecimento superior a 100ºC.
A colagem com o adesivo PUR sobre o MDF oferece uma elevada resistência à temperatura.
Não adequado para ambientes húmidos.

Produtos recomendados para a montagem: silicone neutro, cola de montagem (sem solventes) e massas de 
poliuretano (sem solventes). Os selantes de silicone neutro, tipo oxima, isentos de solventes, são utilizados 
na colagem de espelhos. Os silicones ácidos libertam ácido acético que pode atacar os componentes do 
revestimento. Da mesma forma, todos os solventes de evaporação lenta (xileno e tolueno), que podem integrar 
a composição de todos estes tipos de selantes, também afetam o revestimento. As colas de montagem (vulgo 
“sem pregos”), são adequadas para poliestireno expandido e não contêm solventes, pelo que também são 
adequadas. As colas de montagem normais têm solvente (xileno).

A título orientativo, serve como indicação que o produto contém solventes quando a embalagem possui o 
pictograma da chama, indicativo da inflamabilidade. Há que ter especial cuidado na altura de cortar o rodapé, 
sendo necessário selar o corte com uma cola branca ou transparente, para evitar que o papel levante, pois é 
possível que a fricção do corte ou a humidade possam afetar a aderência do papel.

A colocação do rodapé deve ser planeada para ser realizada após a conclusão de todos os trabalhos de 
remodelação e finalização (estuques, pinturas, etc.). Desta forma, podem evitar-se eventuais danos na 
superfície do revestimento do rodapé.

Não serão dadas garantias sobre o rodapé, caso sejam aplicadas sobre este as chamadas “fitas de pintura”.
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4. Detalhe da estrutura de fabrico 

5. Manutenção
Limpar com um pano humedecido apenas com água, e evitar a aplicação de qualquer produto que contenha 
ceras, solventes ou poliuretanos.

6. Resíduos
Os resíduos do produto e da embalagem vazia devem ser encaminhados para destino final adequado, de acordo 
com a legislação em vigor.
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Estrutura: MDF com papel decorativo

Cobertura com papel decorativo

Cola termoplástica

Base em MDF


