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A GLOBALDIS apresenta uma das melhores soluções para revesti-
mentos exteriores, o painel compacto G-Com® UV+. Este produto, 
carateriza-se por ser um termolaminado decorativo de Alta Pressão 
(HPL), produzido de acordo com as Normas EN438 e ISO 4586.

G-Com® UV+ destaca-se pelas seguintes caraterísticas:
•Elevada resistência aos raios UV – Testes de acordo com a 

norma EN438;
•Caraterísticas anti-baterianas e anti-sujidade;
•Elevada resistência mecânica;
•Excelentes propriedades de resistência à humidade.

 
O HPL de exterior é constituído por várias camadas de �bra de 
madeira impregnada com resinas fenólicas, que são termo endure-
cidas e prensadas a alta temperatura. Desta forma, é possível obter 
um painel compacto, homogéneo e estável para as várias aplica-
ções.

Com espessuras habituais entre os 6 e os 10 mm, as faces do HPL 
para exterior são revestidas por um �lme decorativo, (overlay) que 
lhe confere resistência aos raios UV.  Estes painéis apresentam 
ainda, elevada resistência cromática em ambientes de exposição 
solar, características de acordo com as Normas EN 438.

A alargada gama de padrões decorativos que vão desde os simples 
unicolores até decors completamente exclusivos, tornam este 
produto numa versátil solução para um mundo de aplicações 
inesgotáveis e duradouras. 

A GLOBALDIS dispõe do serviço de corte, possibilitando o forneci-
mento de painéis à medida.  

GLOBALDIS
Distribuição global de materiais, S.A.

Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

Vilar do Pinheiro
Via José Régio, 256
T. +351 229 069 040

G
D

S2
01

41
1

Decors de madeira de stock GLOBALDIS:

4572 - Wenge 4392 - Tola 4390 - Bubinga 4389 - Nogueira

Outros Decors sob consulta.

Contact Center: 808 50 50 30
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