DECK MACIÇO IPÊ
Caracteristicas Técnicas
Produto: DECK MACIÇO EM IPÊ
Descrição: O Ipê é uma Madeira tropical com origem predominante nas florestas da América do Sul, apresenta
variações de tonalidade entre o castanho escuro e o verde escuro, por vezes com linhas esverdeadas, no
entanto de uma forma geral tem uma tonalidade uniforme.
É considerada a melhor espécie de madeira para Decks devido á sua elevada densidade e resistência perante a
variação das condições climatéricas a que é sujeito. O Deck de madeira Maciça em Ipê de fixação oculta com
uma face ranhurada, é um pavimento de fácil aplicação e manutenção, especialmente indicado para o uso
exterior ou em zonas sujeitas a humidade, proporciona um conforto ao toque e uma estética distinta. Permite
criar ambientes em perfeita harmonia com a natureza.
O Deck de madeira Maciça em Ipê pode ser aplicado em piscinas, praias, terraços, passeios, saunas, zonas de
banho e no revestimento de fachadas.
Dimensões: Comprimento (910 a 2200mm) | Largura 95mm | Espessura 19mm

Caracteristicas:
Nome científico:
Família:
Nomes Comuns:
Origens Comuns:

Tabebuia spp
Bignoniaceae
Ipê, Pau D'arco, Iron Wood, Ebano Verde, Amapa Prteto Tahuari Preto
Brasil, Colômbia, Peru, Venezuela,Guiana, Guaina Francesa

Propriedades Físicas:
Densidade em verde:
Densidade em seco (12%):
Retração Tangengial:
Retração Radial:

1300kg/m3
1050Kg/m3
6,50%
5,20%

Propriedades Mecanicas:
Flexão estática:
Compressão Axial:
Tração Transversal:

184 N/mm2
95 N/mm2
10,2 N/mm2

DECK MACIÇO IPÊ
Caracteristicas Técnicas
Produto: DECK MACIÇO EM IPÊ
Propriedades Tecnológicas:
Acabamento:
Colagem:
Secagem:
Trabalhabilidade:
Conservação:
Durabilidade:
Utilizações Comums:

Permite bom acamento;
Delicada;
Lenta, sem riscos importantes de deformações e abertura de fendas;
Muito dura ao corte;
De dificil impregnação, grande resistência a fungos e a termitas bem como
insecto das madeira seca;
Muito boa;
Carpintaria de interior e de Exterior, Deck´s, Fachadas, Varandas, Soalhos,
Escadas, Estruturas, Construção naval, Obras hidraulicas e Instrumentos
musicais.

Fixação: O Sistema de fixação oculta consiste em fixar o deck com recurso a fixadores em PVC, ficando estes
"ocultos" no espaço entre tábuas. Em média serão necessários 25 fixadores por m2.
Manutenção: O Deck de madeira maciça é um produto 100% natural e vivo, como tal sofre as naturais
alterações ambientais, nomeadamente os efeitos do sol, vento e chuva, sobretudo se aplicado no exterior.
Para manter o seu aspeto natural, aconselhamos a aplicação do óleo de uma a duas vezes por ano, dependendo
das condições climatéricas

