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Cofragem

painel

Painel de madeira maciça de 3 camadas/lamelas de abeto
ou pinho orégão coladas transversalmente (em cruz), com
superfície lixada e revestida a resina de melamina
resistente, com pintura impermeável amarela. São utilizados como formas para o concreto.
A GLOBALDIS comercializa estes painéis nas espessuras de 21
e 27mm, nas dimensões de 2m x 0,5m e 2,5m x 0,5m.

Acessórios

complementos

As ligações são geralmente os pontos mais sensíveis numa
estrutura de madeira. Sujeitas a esforços e tensões localizadas, constituem zonas críticas que exigem uma atenção
cuidada, de modo a não ser colocada em causa a estabilidade global da estrutura.
A simples justaposição de dois elementos de madeira
obriga à utilização de um terceiro elemento que permita
assegurar a ligação propriamente dita. Esse material é

Painel Multicapa

decorativos e cofragem

determinante para a transmissão do esforço, e ao mesmo
tempo para garantir a estabilidade da ligação.
Os progressos no domínio das ligas metálicas, faz com que
os ligadores mais utilizados sejam os metálicos, normalmente em aço pré-galvanizado.
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Decorativos

Decorativos

tricapa e 5 capa

especiais

Os painéis Multicapa são painéis de grandes dimensões

Para elementos de decoração especial onde o carácter

(5050 x 2050 mm, normalmente) constituídos por 3 ou 5

visual da madeira maciça é determinante, existe a

camadas de abeto (podendo também ser em riga ou

possibilidade de comercialização de painéis monocapa

pinho oregão) colados transversalmente (em cruz), com

de abeto, na dimensão de 5000 x 1200mm, com espes-

adesivo à base de resina melamínica, aplicado a quente.

suras de 14 a 56mm, sob consulta.

São utilizados para a construção estrutural em madeira,
desenvolvidos para aplicação em construções de alta

Igualmente, a GLOBALDIS também pode comercializar

qualidade. São utilizados para o fabrico de paredes

painéis decorativos com características especiais:

interiores (revestimento), soalhos, tectos, fabrico de
mobiliário, portas, embalagens, carroçarias, placards

fabrico: painel tricapa em madeira de abeto, vaporizada

publicitários, entre outros usos.

ou com tratamento térmico (thermowood), painel de 5
camadas com topos em MDF (3mm);

Espessuras comercializadas:
- tricapa: 12, 16, 19, 27, 30, 32 mm;

acabamento superficial (em 1 ou 2 faces): texturado,

- 5 capa: 35 mm;

escovado ou perfurado;

Outras sob consulta.
entalhes: fêmea, macho/fêmea, fêmea com bisel;
macho/fêmea com bisel.

