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GLOBALDECK
madeira maciça

GLOBALDECK é o pavimento de exterior feito de madeira maciça de 
qualidade superior e elevada resistência conferindo aos espaços 
características associadas à natureza e tradição. 

Podem ser produzidos para sistema de �xação à vista (com parafu-
sos inox) ou sistema de �xação oculta, com recurso a ligadores 
plásticos ou de inox.

Estes decks são indicados para a personalização dos espaços habita-
cionais, conferindo-lhes requinte e perpetuando para gerações 
futuras um legado de tradição e de elevado valor.

As principais espécies utilizadas na produção de deck, são as madei-
ras exóticas, do Brasil (ipê, cumaru e massaranduba) e de África 
(kambala iroko, kambala escura / zazange), normalmente nas medi-
das de 20/22 mm de espessura por 100/120/140 mm de largura. 
Outras espécies e dimensões disponíveis sob consulta.

Deck Thermowood
madeira termicamente modi�cada

Deck em madeira de pinho nórdico, sujeito a tratamento térmico 
(Thermo-D) de calor e vapor de água. Com este tratamento, é 
conferida à madeira uma melhoria da sua estabilidade dimensional 
(com a diminuição da humidade de equilíbrio) e uma maior durabili-
dade (pelo isolamento térmico e pela secagem e desaparecimento da 
resina, evitando a formação de fungos e podridão).

Esta modi�cação é um processo que melhora também a resistência à 
biodegradação e aos raios UV, entre outras, produzindo um material 
novo, em que no �m do ciclo de vida do produto, este não apresenta 
um perigo ambiental superior ao da madeira sem tratamento.

Sendo uma madeira Thermo-D, está inserida na classe de durabili-
dade 2, de acordo com a norma EN113, sendo expectável uma vida 
útil na ordem dos 25 anos.

Disponível na dimensão de 26mm (espessura), por 118mm (largura), 
com �xação oculta. Possibilidade de fornecimento noutras medidas 
sob consulta.

Deck Impregnado
madeira tratada em autoclave

Deck de pinho nacional ou nórdico, que é tratado na classe 
4 de impregnação.

Neste tipo de madeira modi�cada, a furfurilação (impregnação com 
alcool furfurílico, em dupla câmara de vácuo, em autoclave/caldeira 
cilindrica, sob pressão) é um método que permite, conduzir a uma 
diminuição da humidade de equilíbrio e a um aumento da estabili-
dade dimensional da madeira, baseando-se na introdução de 
compostos químicos que acabam por diminuir a higroscopicidade 
da madeira.

Trata-se de um processo normalmente mais barato, que outros tipos 
de tratamento, com uma durabilidade expectável na ordem dos 15 anos.

Disponível nas dimensões habituais: 20mm de espessura, por 100 
ou 120mm de largura.
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Pavimentos de Exterior 
GLOBALDECK, deck thermowood,
deck impregnado e deck compósito
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compósito

O Deck Compósito é uma alternativa à madeira tradicional. É um 
material compósito de madeira e polímero termoplástico. 
O Spaziodeck é um produto com 50% de madeira e 50% pvc. 
É comercializado em dois per�s: 28x150mm e 23x150mm, em cinco 
cores disponíveis (castanho escuro, castanho claro/rosewood, 
cinza, preto e branco). 
É inovador e combina a aparência e a nobreza da madeira com a 
resistência e a durabilidade dos polímeros.

Principais Características

Fácil Manutenção
Dispensa tratamentos super�ciais, como pintura, óleo, 
verniz, impermeabilização, etc.
Para se manter em bom estado é su�ciente uma limpeza regular da 
sua superfície.

Grande Durabilidade
Não apodrece, não abre fendas e não é atacado por insectos. É 
resistente ao tempo e ao envelhecimento.

Amigo do Ambiente
Reaproveita desperdícios da industria da madeira. É totalmente 
reciclável e reutilizável. Na sua formulação não entram quaisquer 
aditivos tóxicos.

Económicamente vantajoso
Tem um preço competitivo, grande durabilidade e baixos custos de 
manutenção, transformando-se num excelente e duradouro investimento.

Fácil de aplicar
Com recurso a ferramentas convencionais, rápida e facilmente se 
torna possível aplicar um deck wpc.

Segurança e conforto
Não fenda, nem lasca. É menos escorregadio. Tem um toque 
suave e confortável.

Deck WPC

GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.

Contact Center  808 50 50 30

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

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

geral@globaldis.pt
globaldis.pt

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

Temos vários produtos para aplicação dos decks que complementam a 
nossa oferta:

- Pés niveladores;
- Per�s de suporte (sarrafos) em madeira, madeira tratada ou WPC;
- Clips de �xação plásticos e/ou metálicos;
- Clips de arranque;
- Tábuas de remate para decks compósitos;
- Parafusos.


