
Montantes e Cabeceiras:
Pinus de reflorestamento
Clear “Finger Joint” 30mm de largura
podendo variar em pequenas quantidades
para mais ou para menos.

Enchimento:
Colmeia de papel (Honey Comb)
180 gm2 de celulas e 2 1/4, EcoPlan.

Faces:
Painel de HDF de ALTA densidade,
(High Density Fiberboard)
formados por fibras de madeiras.
Liso com 2,5mm de espessura - Berneck
Indicado para os processos de
Pintura / impressão que exigem
superfícies uniformes.
*

*

Sua utilização limita-se a ambientes
internos, pois o material padrão não é
resistente a condições severas de
umidade.
Produto resistente à umidade

(classe V100 – V313)

CBL - Compensados do Brasil
INFORMAÇÃO TÉCNICA
PRODUTO: Porta Lisa Interna para Pintura
ESPESSURA: 35mm

Fechadura:
Largura de reforço: 38mm
Largura do montante: 30mm
Largura total para fechadura 68mm podendo variar
em pequenas quantidades para mais ou para menos
Colocação: 0,95 cm de altura

0,95cm

0,95cm

Carimbo de Identificação
para colocação da
FECHADURA

ARMAZENAMENTO -
PrÉ MONTAGEM
Armazenar em locar fresco e arejado
com baixa umidade na forma
em superfície por
no máximo 30 dias

HORIZONTAL
TOTALMENTE PLANA

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Antes de receber pintura limpar
apenas com panos secos sem
aplicação de água ou solvente. Após
pintado, limpar com pano levemente
umedecido em água.

30 anos produzindo qualidade

GARANTIA
Contra defeitos de fabricação
de ser e mediante
supervisão técnica e contra
descolamento, desde que

de umidade.

ANTES
INSTALADA

respeitadas
as condições máximas

Pintura:
Limpar completamente a superfície com pano seco ou
jato de ar. Aplicar uma mão de selador próprio para
madeira ou “ e esperar a cura completa.
Após a cura, se necessário, aplicar massa própria para
madeira nas faces e laterais para corrigir pequenas
imperfeições. Após a cura total da massa aplicar lixa 220.
Limpar novamente a superfície com pano
seco ou jato de ar e aplicar uma mão da tinta escolhida. Se
necessário, aplicar uma segunda “de mão”.
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