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Painéis
aglomerados, MDF,
contraplacados, OSB

MDF
aglomerado de �bras

O MDF (Medium Density Fibreboard) é um aglomerado de 

�bras de madeira de média densidade, formado por agluti-

nação das �bras de madeira com resinas sintéticas, em 

processo seco, com prensagem a quente. Apresenta uma 

superfície lisa, compacta e homogénea (superior ao 

aglomerado), isenta de irregularidades, o que lhe garante 

uma maior estabilidade dimensional.

Utilizado sem revestimento (em cru) e com quase todo o 

tipo de revestimentos (melaminas, termolaminados, folha 

de madeira) ou acabamentos (velaturas, vernizes ou lacas) 

possíveis. É assim adequado para uma utilização general-

izada, sobretudo em mobiliário e na decoração.

aglomerado
particulas

Os painéis de aglomerado são constituídos por partículas 

de madeira aglutinadas com resinas de ureia-formaldeido 

(UF), sob acção de pressão e temperatura, para aplicação 

em ambiente seco. É uma placa de três camadas, com uma 

superfície crua, lisa e uniforme, que é muito versátil no 

respeitante às suas potenciais aplicações. Utilizado sem 

revestimento (em cru) e com quase todo o tipo de revesti-

mentos (melaminas, termolaminados, folha de madeira) e 

acabamentos (velaturas, vernizes ou lacas) possíveis. É 

assim adequado para uma utilização generalizada, sobretu-

do em mobiliário e na construção.
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contraplacados
folha listada, desenrolada e técnicos

OSB aglomerado
particulas longas e orientadas

É um painel aglomerado de partículas longas (feitos de 

pequenas aparas �nas de madeira e de restos de folhas 

de madeira) e orientadas, coladas a alta pressão e sob 

elevadas temperatudas.

A diferença principal reside no tipo de material 

(densidade, se é mista ou só de folhas de madeira leves) 

e nas propriedades do tipo de cola WBP-water boiled 

proof (colagem resistente à agua): fenólica (mais 

resistente) ou melamínica ou MR-moisture resistant 

(colagem resistente à humidade).

No mercado utilizam-se sobretudo para uso exterior: 

OSB-3 e OSB-4 (paredes divisórias, forro de telhados, 

revestimento de paredes, prateleiras). 

Já o OSB-1 e OSB-2 é utilizado para interiores: embalagens, 

soalhos, móveis, topos de paletes, cofragem temporária.

O OSB é comercializado em bruto, podendo também 

ser comercializado lixado ou macheado (para encaixe 

com macho e fêmea).

Painel formado por um número impar de folhas sobrepos-

tas perpendicularmente e coladas entre si, através de 

resinas sintéticas, sob acção de pressão a alta temperatura, 

o que o tornam num produto com grande estabilidade, 

resistência mecânica, resistência à tracção e com um baixo 

nível de rachamento e empeno.

É passível de vários tipos de revestimentos (folha, termolaminados).

Dependendo da forma como se retira a folha do tronco, o 

contraplacado pode apresentar duas con�gurações: 

contraplacado listado ou de corte plano (comercialmente 

designado como decorativo) e o contraplacado desenrola-

do. Dentro destas con�gurações, estão divididos pelas 

diversas classes de colagem (C1, C2 e C3), em função da 

utilização a que se destinam.

Para além destas, podemos considerar um terceiro tipo 

de contraplacados, que para além o tipo da forma como 

é extraída a folha, têm determinados atributos  técnicos 

(marítimo, cofragem, anti-derrapante, etc).


