
PRODUTO REVESTIMENTOS DE PINUS

MARCA NEOBAMBU | WOODPARQUET

MODELO / TIPO PINUS ELLIOTTI 

CORES CAMPBELL | ELK | SCOTT | CALGARY | MAINE | VICTORIA | ALBERTA 
LEDUC | VERNON

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE STAIN IMPREGNANTE BASE ÁGUA

IMPACTO VISUAL VARIAÇÃO DE CORES VEIOS E NÓS APARENTES

TAMANHO DA PEÇA

REGUAS: 18x130x2500mm 
BRIS CONNECT: 18X23mm canaleta 9mm | 18X20mm canaleta de 
20mm
DECK: 18X40X2500mm | 20X65X2500mm

ESPESSURA 18mm

PESO não informado

PAGINAÇÃO

1 - Aleatória - Perda 10%   
2 - Junta ao Meio - Perda 15%
3 - Espinha de peixe e chevron 25%
4 - Escama de peixe 20%   

MODULO DE RUPTURA 1146 kgf/cm2

USO PISOS / PAREDES / MOBILIÁRIO / FORROS / SAUNA
Todos para áreas internas e externas - com exceção dos brancos. 

PONTUAÇÃO NO LEED material natural e reflorestamento

GARANTIA

• 5 anos contra vícios e defeitos de fábrica. 
• 15 anos contra apodrecimento em cupim com tratamento de fábrica em CCA

INSTALAÇÃO

• Colado com cola PU no contrapiso, devidamente regularizado conforme instruções do Manual de Instalação. 
Encaixe macho-fêmea nos quatro lados. O Pinus em fachadas e paineis deve ser travados e pinados por cima para que a 

madeira ganhe estabilidade. Coloca espaçador de silicone entre as peças. 
•Bris, Painel e Sauna: colado e pinado (pino T) sobre barrote ou MDF (área interna) com espaçador de silicone. Em áreas 

externas o material apresentará pequenas frestas na superfície. 
•Deck: instalado em barrotes com espaçamento de no máximo 40cm parafusado pelas presilhas que acompanham o produto e 

também pela face no encontro de duas réguas.  

DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS 
MATERIAIS 1 cm no perímetro para pisos e forros. 

MANUTENÇÃO

• Remover toda a sujeira com vassoura de pelos ou aspirador. Passar pano ou esponja macia (sem abrasivo), levemente 
umedecido em água (ou solução fraca com detergente neutro). Evitar excesso de água: pano ou esponja umedecido e não 
molhado – a diferença é que a umedecida não deixa o piso molhado. É aconselhável passar um pano macio e seco para 

auxiliar na secagem. Não encerar o piso, nem mesmo com cera líquida. A cera cria uma camada de aderência para a poeira 
que altera o aspecto do piso. OBSERVAÇÕES IMPORTANTES: Em local em que móveis com rodízios serão movimentados 

com muita frequência, o ideal seria o uso de tapetes para proteger o piso. Líquidos derramados no caso de acidente (água, 
bebidas), enxugar imediatamente evitando a penetração na madeira. Enxugar imediatamente também no caso de urina 
de animais. Produtos com álcool, acetona, solventes, querosene entre outros, podem danificar a pintura. Como o piso é 

de madeira maciça, pequenas marcas feitas por objetos com pequenas áreas e muita tensão, como saltos, pés de mesas 
pontiagudos, escadas de metal, podem deixar marcas, isso é natural do piso e não tem conserto. Áreas com muita exposição 
ao sol, podem sofrer alteração de cor e dilatação diferente em relação às menos expostas. Portanto é importante evitar que 

isso aconteça.

neobambu.com.br

FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
COLEÇÃO TAIGA

ENCAIXES:
MACHO-FEMEA (RÉGUAS)

CANALETA (RIPADOS)
FÊMEA-FÊMEA (DECK)
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