
WISA-Birch é um contraplacado 

polivalente de alta qualidade para  

diversas aplicações; construção,  

veículos, construção naval,  e 

mobiliário. A resistente construção 

standard pode ser otimizada 

alterando o sentido das folhas

WISA-Birch é também uma ótima 
base para diferentes tipos de 
revestimentos.

WISA ® -Birch
Produto

WISA-Birch é um contraplacado fabricado com folhas de madeira de bétula.

Faces

Madeira de bétula, lixadas. 

Faces, qualidade

Disponiveis nas qualidades S (II), BB(III) ou WG(IV), conforme a norma EN 635

Para informação detalhada consultar documento sobre qualidade das faces.

S e BB são recomendadas para revestir.

WG para contrafaces ou quando só são necessárias as propriedades mecânicas do contraplacado.

Normalmente os paineis têm distinta aparência em cada face, 

 

Dimensões (mm) 

Paineis disponíveis em dimensões standard. 

Dimensão no sentido do veio da madeira: 1220, 1250, 1500, 1525 mm

Dimensão perpendicular ao veio da madeira:  2440, 2500, 3000, 3050 mm

Outras dimensões, paineis cortados à medida e componentes mecanizados com CNC,  

conforme desenhos do cliente, sob consulta.

As folhas das camadas são coladas com cola resistente à intempérie classe 3 EN 324-2.
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interiores.  Devido à sua leveza,

superfície lisa e homogénea, 



prévio ou obrigação.

Espessuras e propriedades técnicas

Espessura 
nominal (mm)

Tolerancia  min - max 
(actual mm)

Peso
aprox. kg/m² fm II (N/mm²) *

Módulo de elasticidade 
Em II (N/mm²)*

6.5 6.1 - 6.9 4.4 50.9 12 735

9 8.8 - 9.5 6.1 45.6 11 394

12 11.5 - 12.5 8.2 42.9 10 720

15 14.3 - 15.3 10.2 41.3 10 316

18 17.1 - 18.1 12.2 40.2 10 048

21 20.0 - 20.9 14.3 39.4 9 858

24 22.9 - 23.7 16.3 38.9 9 717

27 25.2 - 26.8 18.4 38.4 9 607

30 28.1 - 29.9 20.4 38.1 9 519

Espessuras e pesos para um teor de humidade entre 8 - 12 %

Resistências e espessuras especiais, sob consulta.

Utilização e armazenagem

WISA-Birch pode ser trabalhado com ferramentas para madeira.

Os painéis podem ser pintados, envernizados ou lacados. 

WISA-Birch é uma ótima base para folhear ou revestir com outros produtos.

WISA-Birch, sem qualquer tratamento, é adequado para utilização interior onde não haja  

contacto direto com humidade.

Os paineis poderão ter alterações dimensionais devido  a variação da humidade ambiente.

Deverá deixar-se uma abertura, entre paineis, entre 1-2 mm/mm para expansão. 

Os paineis deverão ser sempre armazenados numa base plana e no interior.

Declaração ambiental

Informação adicional

WISA-Birch cumpre a norma EN 13986 E1 emissão de formoldeído.

Colagem conforme a norma EN 314-2 class 3 exterior.

Para mais informações contacte o seu fornecedor ou consulte  o site www.wisaplywood.comu 
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UPM Plywood
Niemenkatu 16
P.O. Box 203
FI-15141 Lahti

Finland
Tel. +358 204 15 113
Fax +358 204 15 112

www.wisaplywood.com
www.upm.com


