
MultiFilm

Informações Técnicas

CONTRAPLACADOS | COFRAGEM

Todas as especificações sujeitas a alterações.

Para a versão mais atualizada visite www.multiplacas.pt/produtos

Construção 100% Madeira Conífera

Colagem Classe 3, segundo a norma EN-314-2

Faces Filme Fenólico Liso 170 gramas/m2

Densidade Aprox. 560 Kg/m3

Dimensões Standard
2500 x 1250  mm
Outras dimensões sob consulta

Espessuras Standard
18 - 21 mm
Outras espessuras sob consulta

Tolerâncias Dimensionais Conforme a norma EN 315

Aplicações
Cofragem e Andaimes
Indústria Auto

ECO EN-315EN-314

Contraplacado para utilização em cofragens.  
É composto por um interior em madeira de pinho 
e faces revestidas a filme fenólico.

Procure pelos nossos produtos certificados



Instruções de aplicação
As variações de humidade, temperatura ou luz solar podem causar 
alterações nos painéis. Para evitar estas modificações aconselhamos a 
deixar aberturas entre os painéis na sua colocação, bem como utilização 
de produtos que confiram impermeabilidade das faces.

Instruções de armazenamento
Os painéis devem ser armazenados horizontalmente numa superfície 
nivelada e em local coberto e seco.

Sustentabilidade e Ambiente
Multifilm é fabricado segundo os principios e normas de 
sustentabilidade ambiental.

Informação adicional
A madeira é um material natural, pelo que uma simples amostra ou 
fotografia não representa a generalidade dos painéis.  
 
Ao fabricante reserva-se o direito de alterar as especificações do 
produto sem aviso prévio.
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Esp. 

(mm)

Folhas 

(nº)

MÓDULO DE  

ELASTICIDADE MÉDIO
RESISTÊNCIA

Flexão Tensão

Em = N/mm2 Em + N/mm2 Fc = N/mm2 Fc + N/mm2

18 9 4707 4058 39,7 39,4

21 11 4150 4086 36,2 37,4

Tolerâncias Dimensionais

= paralelo ao veio da madeira + perpendicular ao veio da madeira
os valores apresentado são baseados em amostragens e poderão sofrer 
alterações.

https://www.youtube.com/channel/UCc7W_Vimw8DpfH04zRYw5ZA
https://www.linkedin.com/company/multiplacas-lda/
https://www.instagram.com/multiplacas_pt/

