
WISA-Birch Premium é um 

contraplacado para utilizações

onde é necessária uma boa 

aparência visual, p.e. mobiliário, 

decoração, etc.

WISA ® -Birch Premium
Painel base

Colagem

Resina fenólica resistente à intempérie, conforme a norma EN 314-2 class 3 

exterior

Ureia Formaldeído conforme a norma EN 314-2 class 1 

interior

Superfície

Folha de bétula, qualidades B (I) e S (II) conforme a norma EN 635 

(Contraplacado - Classificação da aparência da superfície).

Mecanização

Disponível sob consulta, formas, perfuração, etc., mediante projeto do cliente.

Espessuras e Peso

Espessuras e tolerâncias conforme a norma EN 315 

(Contraplacado - Tolerancias dimensionais). Outras espessuras sob consulta.

Espessura nominal
(mm)

Número 
de folhas

Espessura min.
(mm)

Espessura max.
(mm)

Peso aprox.
(kg/m2)

6.5 5 6.1 6.9 4.4

9 7 8.8 9.5 6.1

12 9 11.5 12.5 8.2

15 11 14.3 15.3 10.2

18 13 17.1 18.1 12.2

21 15 20.0 20.9 14.3

24 17 22.9 23.7 16.3

27 19 25.2 26.8 18.4

Dimensões e espessuras relativas ao um teor de humidade entre 8–12 %PEFC/02-31-112
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aviso prévio ou obrigação.

Dimensões dos paineis

Dimensões standard 

1220 x 1220/2440/2500/3050 mm

1250 x 1250/2400/2500/3000 mm

1500 x 1500/2400/2500/3000 mm

1525 x 1525/2440/2500/3050 mm

Outras dimensões sob consulta.

As tolerâncias dimensionais para paineis cortados à medida são de ±1 mm.

Características da face

As qualidades B e S são adequadas para as superfícies estiticamente mais exigentes, decoração 

e revestimentos interiores. A qualidade B, sem juntas, é recomendada para envernizar.

A qualidade S, sem juntas e com  descoloração é recomendada para pintar, lacar ou revestir. 

Qualidade BB para contra face.

Lixagem especial no sentido do veio da madeira, sob consulta.

Propriedades mecânicas

Conforme “Manual do Contraplacado Finlandês”. Consulte www.wisaplywood.com

Instruções de montagem

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

Os paineis podem ser trabalhados com ferramentas para madeira.

Informação adicional

A madeira é uma matéria viva, pelo que cada painel 

amostra não representam a generalidade dos paineis, no respeitante a veio, cor, manchas, etc.

Para mais informações sobre montagem, manutenção, reciclagem, assuntos ambientais, etc

por favor contacte o seu fornecedor ou consulte o site www.wisa.plywood.com.
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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


