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FICHA TÉCNICA                                                                        

ESTRUTURA

QUALIDADE Carvalho Premium

MODELO DE PRODUTO DIMENSÕES

Best floor Carvalho Premium 2180 x 127 x 14

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO CARACTERÍSTICAS OBSERVAÇÕES

Comprimento e largura 2180 x 127  ± 0,2 mm

Espessura total 14 mm Tolerancia +/-0,2mm
Espessura de madeira nobre (camada 
de desgaste)

3.1 mm Tolerancia +/-0,3mm

Espessura camada intremédia HDF 9 mm Tolerancia +/-0,2mm
Espessura camada de base 2mm
Quantidade por Caixa 1,938 m2 7 Réguas
Quantidade por Palete 94,962 m2 49 Caixas
Humidade do produto 8% HR
Tratamento da superficie

RESULTADOS DOS TESTES NORMA OBSERVAÇÕES

Resistencia ao fogo EN 13501-1
Classificação de emissões US EPA TSCA Title VI

Dfls1 Segundo a norma EN14342:2013)
Contêm HDF de acordo com a norma US 
EPA TSCA Title VI. Dibt Floor Score

CARACTERÍSTICAS DA EMBALAGEM: Cada caixa contém 7 peças (réguas) embaladas em cartão e plástico retratil.

IMPORTANTE: Para o bom comportamento e manutenção do parquet, este deve ser mantido em condições ambientais entre
40% e 60% de humidade relativa e 18ºC - 22ºC de temperatura. Se estas recomendações não forem observadas, o parquet pode
estar sujeito a variações indesejáveis   no teor de humidade e dimensões, estando potencialmente exposto a deformações e/ou
deterioração. As deformações de origem higrométrica não são cobertas por nenhum tipo de garantia.

Verniz UV supermate com acabamento
escovado.

Réguas de madeira compostas por 3 camadas distintas. A capa inferior é um
contrabalanço de 2 mm de espessura de madeira, a camada intermédia é de 9 mm de
espessura em HDF, é nesta parte onde se realiza o encaixe Clic. A camada superior é uma
camada nobre de carvalho de 3.1mm com acabamento a verniz supermate. Este produto é
produzido segundo a norma EN13489:2002.

Trata-se de uma folha selecionada, cujas tábuas apresentam nós diluídos e esporádicos
que convivem com outras limpas. Os nós não se tornam protagonistas do piso no entanto
admite a presença de pequenos nós, sempre reparados e de baixíssima densidade, o
borne pode ter presença esporádica, assim como qualquer outra singularidade da espécie. 

Tolerancia +/- 1,0% HR


