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Este documento informativo descreve a composição dos
painéis Innovus MFC e fornece orientações relativas ao
manuseamento, processamento, utilização e eliminação.
Em conformidade com a legislação sobre os produtos
químicos, os painéis Innovus MFC não contêm substâncias
perigosas e, como tal, não necessitam de rótulos especiais
nem da emissão de fichas de segurança.

DESCRIÇÃO/COMPOSIÇÃO
Os painéis Innovus MFC (Melamine Faced Chipboard)
são painéis de aglomerado de partículas revestidos e
compostos por cerca de 90% de partículas de madeira,
cerca de 9% de aglomerante e cerca de 1% de papel.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
Não são necessárias precauções especiais durante o
transporte e armazenamento. Os painéis Innovus MFC
devem ser armazenados em espaços fechados (armazéns)
protegidos da humidade em condições climatéricas
normais.
De acordo com os regulamentos de transporte, as placas
Innovus MFC não são consideradas mercadorias perigosas,
pelo que não é necessária uma identificação específica.

PROCESSAMENTO E MANUSEAMENTO
Em relação à extração de poeira e proteção contra
incêndio, os regulamentos de segurança devem ser
cumpridos durante a a transformação (corte, furação,
orlagem, etc.) do Innovus MFC.
Uma vez que os painéis são compostos maioritariamente
por madeira, a formação de pó de madeira é expectável
durante o processo produtivo. Nesse sentido, é
recomendável o fornecimento de equipamento de
proteção, tais como óculos, máscaras, luvas e,
eventualmente, calçado de segurança.

ASPETOS AMBIENTAIS NA APLICAÇÃO
Os painéis Innovus MFC não prejudicam o meio ambiente.
As matérias-primas utilizadas na produção dos painéis de
aglomerados de partículas de madeira são de diferentes
espécies de madeira.
A madeira reciclada é sujeita a uma inspeção rigorosa para
deteção de compostos orgânicos halogenados.
Para a produção de painéis derivados de madeira, não se
utilizam resinas ou catalisadores orgânicos halogenados.

Após produção, os painéis são testados em ambiente
laboratorial seguindo diretrizes especificas de qualidade.
Os painéis estão em conformidade com os Regulamentos
Químicos e não contêm qualquer substância ativa
habitualmente presente em produtos preservantes da
madeira.
Regra geral, o teor de formaldeído dos painéis Innovus MFC
corresponde à classe de emissão E1. Estão disponíveis
produções especiais de qualidade CARB 2/TSCA mediante
pedido.
O revestimento dos painéis Innovus MFC não é prejudicial
à saúde e consiste em papéis decorativos impregnados
com resina melamínica. Quando submetida à pressão e
calor durante a prensagem, a resina melamínica précondensada fica completamente curada, não sendo
possível dissolvê-la em água nem em solventes. Para a
conceção dos decorativos, apenas se utilizam pigmentos
de cor orgânicos e dióxido de titânio nos brancos (TiO2).

FOGO
A temperatura de ignição dos painéis de derivados de
madeira é cerca de 400 ºC.
De acordo com a norma EN 13986, os painéis Innovus
MFC são classificados como D-s2, d0 sempre que tenham
espessura mínima de 9 mm. De acordo com a norma
alemã DIN 4102 – Parte 4 “Comportamento face ao fogo
dos materiais e componentes de construção”, os painéis
Innovus MFC têm de estar classificados como materiais
de construção de classe B2 (materiais de construção
normais-inflamáveis).
Em caso de incêndio, podem adotar-se as mesmas
técnicas de combate a incêndios utilizadas para outros
materiais de construção semelhantes à madeira.
Devido à grande quantidade de madeira existente, a
composição dos gases de combustão é semelhante à da
madeira produzida.
Tal como acontece com qualquer outro material orgânico,
o fumo derivado da combustão incompleta poderá conter
substâncias tóxicas.

ELIMINAÇÃO
De acordo com os regulamentos em matéria de biomassa,
os painéis Innovus MFC podem ser utilizados como
resíduos de biomassa.
As placas Innovus MFC darão origem a água, dióxido de
carbono e óxidos de azoto quando estiverem totalmente
queimadas (a 700 ºC). Estas condições são asseguradas
por fornos industriais modernos e homologados. As cinzas
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resultantes destes processos de incineração podem ser
transferidas para aterros controlados.

CUIDADOS E LIMPEZA
As densas, higiénicas e altamente resistentes superfícies
melaminicas dos painéis Innovus MFC não exigem
cuidados especiais.
Contudo, recomenda-se limpar regularmente as
superfícies em função do seu tipo de utilização.
Podem ser utilizados todos os produtos de limpeza à
base de surfactantes disponíveis no mercado desde que
não contenham componentes abrasivos. Estes produtos

podem ser detergentes, produtos de limpeza líquidos e
sabões. Além disso, também é possível usar solventes
orgânicos, tais como aguarrás, benzina ou acetona
(removedor de verniz).
Não se devem utilizar limpa-móveis, detergentes que
contenham gordura nem ceras, pois estes produtos
tendem a entrar nos poros das superfícies texturadas
criando uma camada de sujidade.
Para além dos produtos de decapagem, não se devem
utilizar ácidos fortes nem lixívia para limpar as superfícies.
As instruções indicadas na embalagem têm de ser
cumpridas. Quando utilizar substâncias voláteis, assegure
uma boa ventilação. Para limpar, utilize apenas panos ou
esponjas macios e não abrasivos.

TABELA DE LIMPEZA
PROBLEMA

SOLUÇÃO

CUIDADOS ESPECIAIS

Poeira, sujidade, gordura, café,
chá, sumo, sobras.

Produtos de limpeza habituais
sem aditivos abrasivos.

Cal (água), ferrugem.

Vinagre ou ácido cítrico (10%).

Atenção! Não deixar atuar durante muito
tempo. Repetir várias vezes para remover
nódoas difíceis.

Óleo, cera, dedadas, caneta
de feltro, esferográfica, nicotina,
marcas de borracha.

Solventes orgânicos,
por exemplo, acetona,
benzina ou aguarrás.

Atenção! Assegure uma boa ventilação e
cumpra os regulamentos em matéria de
prevenção de acidentes.

Adesivos, corantes, tintas
hidrossolúveis.

Água quente ou solventes
orgânicos.

Atenção! Assegure uma boa ventilação e
cumpra os regulamentos em matéria de
prevenção de acidentes.

Adesivos, vernizes, tintas
à base de solventes.

Solventes orgânicos,
por exemplo, acetona,
benzina ou aguarrás.

Atenção! Assegure uma boa ventilação e
cumpra os regulamentos em matéria de
prevenção de acidentes.

Silicone e colas.

Raspador plástico ou
removedor de silicone.

Atenção! Siga as instruções de aplicação.

NÃO É PERMITIDO UTILIZAR: decapantes, limpa-móveis, lixívias, ácidos fortes e sais, desincrustantes, desentupidores
de canos, limpa-fornos, limpa-pratas.
Este documento reflete o estado do conhecimento atual e visa fornecer informações sobre o nosso produto. O seu objetivo não é assegurar
determinadas propriedades dos produtos nem a respetiva adequação a fins específicos. Devem ter-se em consideração os direitos de propriedade
industrial existentes. Garantimos a qualidade perfeita no âmbito das nossas condições de venda gerais.
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