fichatécnica
GLOBALDECK

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY
GRUPO VICAIMA

Novembro 2019

O deck de madeira maciça permite criar ambientes em
perfeita sintonia com a natureza. É um pavimento de fácil
aplicação e manutenção, especialmente indicado para uso
exterior ou em zonas sujeitas a humidade, e proporciona
um conforto ao toque e uma estética inigualáveis.
COMPRA...
Antes da compra, vários aspectos contribuem para uma
escolha adequada do deck:
Espécies de Madeira (matéria 100% natural)
As madeiras naturalmente mais duras, como a Massaranduba, o Cumaru, ou o Ipê, são as mais aconselhadas pela
garantia de durabilidade. No entanto, outras espécies
menos densas como a Kambala ou o Zazange, são
também bastante indicadas para este tipo de aplicação.
Variações na tonalidade, nós e veios constituem a verdadeira identidade da madeira e realçam a sua beleza.
Ranhuramento
As opções variam entre o liso, antiderrapante (numa
face) ou o reversível (2 tipos de padrão de ranhuramento em cada uma das faces). Mais do que o efeito estético, a escolha deve ter em conta o local e/ou tipo de
utilização predominante. O antiderrapante proporciona
mais segurança quando sujeito a água na sua superfície.

liso

Observações
As dimensões das réguas de deck mais comuns no mercado são:
espessura entre os 19 e 21mm e largura entre 90 e 145mm.
Devido à preocupação com o máximo aproveitamento das
árvores, os comprimentos das réguas são variáveis, o que
permite também conciliar com as configurações dos espaços e
criar efeitos decorativos com as junções.
Para calcular a quantidade de deck a adquirir, deve ser acrescentado no mínimo 5% à área medida (em m2).
APLICAÇÃO...
As réguas de deck devem ser aplicadas sobre uma estrutura de
sarrafos com seguintes características:
- Altura dos sarrafos nunca inferior a 25mm, de modo a permitir a
respiração a madeira e o escoamento da água.
- Afastamento entre sarrafos entre 35 e 45cm, de forma a garantir
uma boa sustentabilidade para as réguas de deck.
- O piso onde assenta a estrutura de sarrafos deve estar devidamente nivelado e ter uma ligeira inclinação (3%) para escoamento da água.
A aplicação das réguas de deck deve garantir o seguinte:
- Ser perpendicular ao sentido do sarrafo.
- Cada final de régua deve abranger um sarrafo e ser aí fixada
(com parafuso ou fixador).
- As réguas devem ter um espaçamento entre si entre 5 e 10mm,
de forma a permitir a expansão da madeira em função das
condições climatéricas. No caso de existir na periferia da
aplicação uma parede ou barreira, o espaço entre as réguas não
deve ser inferior a 9mm. Se necessário, usar uma bitola para
obter um espaçamento certo.
- A cada cruzamento entre uma régua e o sarrafo deve ser
aplicado um parafuso (fixação à vista) ou fixador (fixação oculta).

antiderrapante/ranhurado

reversível

Fixação
Os dois sistemas disponíveis são a fixação à vista e a fixação
oculta. A primeira consiste em fixar o deck directamente ao
suporte por meio de parafusos que ficam visíveis, a segunda é efectuada por meio de fixadores próprios (a exemplo
da imagem abaixo), que permitem um acabamento superior e uma superfície imaculada das réguas.

fixação visível
(com parafusos)

fixador

fixação oculta
(com fixador)

Se fixação à vista:
-Usar parafusos de inox, no mínimo, com 5,5 x 50mm.
-As réguas devem ser previamente perfuradas, com um
diâmetro do buraco inferior ao do parafuso a usar. Esticar um
cordão para obter um alinhamento da perfuração perfeito. Para
evitar o risco de fendas na perfuração de espécies tropicais,
aconselha-se o uso de broca para madeira dura e ajustar a
velocidade de rotação do berbequim.
-Colocar dois parafusos na largura da régua, localizados a ¼ e
¾ da mesma.
-Aparafusar até ao fundo, sendo que a cabeça do parafuso não
deve ficar saliente à superfície da régua. Contudo, e no caso do
final da régua, um aparafusamento demasiado forte pode
provocar fissuras.
Se fixação oculta:
-Utilizar fixadores e parafusos de inox.
-Alinhar as réguas de deck sobre os sarrafos e aparafusar os
fixadores.
-As réguas de deck devem ser forçadas a encostar com recurso a
grampos e/ou martelo de borracha para maior perfeição
garantindo um espaçamento regular e automático.
-Na junção de topo das réguas, não usar somente um fixador,
ou seja, deve ser usado um fixador para terminar uma régua e
um novo fixador para o arranque de uma nova régua.
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MANUTENÇÃO…
O deck de madeira maciça é um produto 100% natural
e vivo, como tal sofre as naturais alterações ambientais, mais ainda se aplicado no exterior, nomeadamente os efeitos do sol, vento e chuva.
Se o natural acinzentar da madeira não colher a preferência de decoração, para manter o seu aspecto original é
necessária alguma manutenção.
Mensalmente
Após um mês de aplicado, e caso seja necessário,
recomenda-se que o deck seja tratado com um produto
desengordurador, para eliminar vestígios de gordura a
que tenha sido sujeito durante o seu manuseamento.
Semestralmente
No caso de fixação oculta, é aconselhável voltar a apertar
os parafusos a cada 6 meses.
Anualmente
Em seguida, aplicar óleo saturador apropriado para
protecção da madeira. Este tratamento deverá ser
efectuado uma vez por ano, mas poderá ser necessário a
sua aplicação em intervalos temporais mais curtos,
dependendo da sua exposição à intempérie e da rudeza
do clima onde está inserido. Ter sempre em atenção as
instruções de aplicação do fabricante do óleo, de modo a
não manchar a madeira e a que esta fique realmente
protegida e mantenha a sua beleza natural. De notar que
óleos para madeiras tropicais podem não ser adequados
para madeiras não tropicais.

IMPORTANTE
O bom comportamento dos decks está condicionado
ao cumprimento das normas de aplicação desta ficha
técnica. Independentemente do cumprimento das
normas de aplicação, as variações de cor e mecânicas
resultantes da exposição solar não serão aceites pela
GLOBALDIS como reclamação. A manutenção dos decks
maciços deve ser respeitada de acordo com as normas
de aplicação, assim o aspeto e bom comportamento
dos decks será mais duradouro.

GLOBALDIS
FOR YOU, TODAY
GRUPO VICAIMA

