INNOVUS
MDF FINO
PINTADO
Painel de fibras de madeira
(MDF) com superfície pintada
para aplicações em interiores
DESCRIÇÃO
Innovus MDF Fino Pintado é um painel composto de fibras de
madeira de média densidade (MDF) com superfície pintada que
confere uma resistência moderada a agentes abrasivos, água e
riscos. De superfície fácil de limpar, o painel Innovus MDF Fino
Pintado alia ao apelo visual e ao rendimento técnico, a
sustentabilidade de um produto amigo do ambiente.

PROPRIEDADES

FACILIDADE DE
LIMPEZA

VERSATILIDADE

MAQUINABILIDADE

SALAS

QUARTOS

PORTAS

Para mais informações sobre dimensões e espessuras
disponíveis e acabamentos em laca, por favor consultar
a Brochura de Oferta e Serviço.

APLICAÇÕES
Devido às suas características e versatilidade Innovus MDF
Fino Pintado é recomendado para os industriais que procuram
um produto que permite ser utilizado em portas, traseiras de
mobiliário, revestimento interior de armários, fundos de
gavetas. Para outras aplicações, também disponível em prélacados.

RECOMENDAÇÕES
Os painéis Innovus MDF Fino Pintado devem ser armazenados num local seco e
coberto, empilhados sobre uma superfície dura, nivelada e protegidos do
contacto direto com água. Os painéis derivados de madeira são biodegradáveis e
podem ser reciclados de acordo com os regulamentos locais para a eliminação de
resíduos. Os painéis não requerem medidas de manutenção especiais, pelo que
para a sua limpeza se recomenda apenas a utilização de um pano macio e
húmido. Não é recomendada a utilização de agentes abrasivos, produtos
específicos para limpeza de mobiliário, lixívia, ácidos ou equipamentos de
limpeza a vapor uma vez que podem danificar o material.
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CARACTERÍSTICAS GERAIS
PROPRIEDADES

TESTE

UNIDADES

ESPESSURAS (mm)
2,5 - 10

Tolerâncias sobre dimensões nominais
Espessura

EN 324-1

mm

± 0,2

Comprimento e largura

EN 324-1

mm

± 2 max. 5 mm

Esquadria

EN 324-2

mm/m

2

Humidade

EN 322

%

7±3

Tolerância de densidade média dentro de um
painel

EN 323

%

±7

TESTE

UNIDADES

REQUISITOS

EN ISO 868

Shore

> 65

EN ISO 2409

Rating

≤2

Resistência a líquidos frios: Acetato Etílico

EN 12720

Rating

≥4

Resistência a líquidos frios: Etanol

EN 12720

Rating

≥4

INFORMAÇÃO TÉCNICA
PROPRIEDADES
Dureza Shore D
Aderência por Quadricula

Os painéis Innovus MDF Fino Pintado são classificados de acordo com os critérios definidos pela norma EN 324-1 Paneis derivados de madeira.
Devido ao processo de pintura e acabamentos utilizados, podem surgir pequenas irregularidades como laca em pó, pequenos pontos de tinta ou
laca, não detetáveis aquando do processo de fabrico. No entanto, tais irregularidades não excedem os 5% de superfície do painel.

TAMBÉM DISPONÍVEL EM

