
ThermoWood®
revestimentos, deck e outras aplicações



Madeira 
ThermoWood® 
principais aplicações

A Thermowood® é um tipo de Madeira Modificada, em que uma 
madeira é sujeita a um de dois tipos de tratamento térmico de 
calor (185/190º - Thermo S-Stability ou 200/212º - Thermo 
D-Durability) e vapor de água, 100% natural (não contém produ-
tos químicos), higiénica e ecológica (a queima e reciclagem do 
material excedente são perfeitamente seguras).

Com este tratamento, é conferida à madeira uma melhoria da sua 
estabilidade dimensional (com a diminuição da humidade de 
equilíbrio) e uma maior durabilidade (pelo  isolamento térmico e 
pela secagem e desaparecimento da resina, evitando a formação 
de fungos e podridão).

A madeira adquire, uniformemente, uma cor castanha com uma 
superfície aveludada agradável ao tacto.

A madeira Thermo D é um tipo de madeira ideal para exteriores, 
tendo como principais aplicações o forro/revestimento exterior e 
o deck (p/ piscinas, terraços, passadiços, balcões, pátios). Está 
inserida na classe de resistência à deterioração I-II e na classe de 
durabilidade 2 (EN113).

A madeira Thermo S é utilizada em interiores: soalhos, forros, 
molduras, tectos, paredes, painéis, móveis, saunas, escadas, entre 
outras.

A Globaldis comercializa a madeira Thermo-D em bruto, bem 
como em produto acabado, como é o caso do forro/revestimento, 
do deck e em barrote ou perfilada.



Forro
ThermoWood® 

A resistência à deterioração e ao clima são as características mais 
importantes de uma régua para revestimento.

O forro em ThermoWood® (com tratamento intenso, Thermo-D) é 
uma excelente escolha para revestimento exterior. 

Tem uma classe de resistência à deterioração I-II e uma durabili-
dade muito superior à da madeira não tratada. A sua humidade de 
equilíbrio é metade da da madeira natural, o que faz melhorar 
significativamente a sua estabilidade dimensional e as rachas 
superficiais causadas pela radiação UV são muito menores que na 
madeira natural. O tratamento térmico, é pois, muito útil para 
garantir que a madeira não irá mudar a sua forma. Este tipo de 
tratamento também melhora as propriedades de isolamento 
térmico da madeira, o que é uma excelente característica para 
uma régua de revestimento exterior. 

Este forro tem marcação CE e uma garantia de 30 anos contra a 
deterioração e de 10 anos para a pintura superficial (opcional) nas 
cores RAL (preto, branco, vermelho, verde e outras, sob consulta).

Como orientação para uma correcta instalação, deve considerar, 
aproximadamente, um consumo de 7,6 metros lineares de régua 
por cada m². Devem ser instaladas sob a forma de fachada 
ventilada, com 22 a 25 mm de espaço entre as paredes e as réguas 
de forro. Aconselha-se também a respeitar um mínimo de 30 cm 
entre o solo e a borda inferior das réguas.

Disponível na dimensão de 18 mm (espessura), por 140 mm 
(largura), no perfil UTV (outros perfis sob consulta).

Consulte as nossas amostras físicas junto do nossos comerciais.

madeira termicamente modificada



Deck 
ThermoWood® 

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

Esta modificação é um processo que melhora também a resistên-
cia à biodegradação e aos raios UV, entre outras,  produzindo um 
material novo, em que no fim 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 26 mm (espessura), por 118 mm 
(largura), com fixação oculta. Possibilidade de fornecimento 
noutras medidas sob consulta.
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