
Catálogo téCniCo

m a t e r i a i s  p a r a  c o n s t r u i r  m e l h o r .

A LP promove o Sistema Construtivo CES,
com o qual se constrói 90% das habitações

dos Estados Unidos e Canadá.



Conheça a linha completa de produtos lP para o Sistema CES
Todos os produtos LP são testados e aprovados por laboratórios nacionais e internacionais que 
comprovam e atestam suas características e eficiência no Sistema CES.

Revestimentos externos e internos.

Revestimento decorativo para interiores.

Vigas leves de alta resistência.

Placa estrutural OSB com foil de alumínio.

Garantia de 100% de estanqueidade de 
telhados e coberturas. 

Revestimento externo em PVC.

Garante a vedação e proteção da cobertura.

A melhor proteção contra a umidade.

Placa estrutural.



A linha de produtos SmartSide é fabri-
cada pela LP Building Products, líder 
mundial na fabricação de produtos para 
a construção civil, com inovadora tecnolo-
gia e elevados índices de qualidade.

Os produtos são fabricados com a tecno-
logia OSB, a partir de tiras de madeira 
reflorestada, orientadas em três camadas 
perpendiculares, prensadas com resi-
nas resistentes a intempéries e aditivos 

Resinas MDi
Os produtos LP SmartSide produzidos 
com a tecnologia OSB são prensados a 
altas temperaturas e pressionados com 
resina MDI em três camadas perpendicu-
lares. Esse processo assegura um elevado 
índice de resistência a chuva e à umidade.

textura de madeira
Única textura de relevo com aspecto de 
madeira natural capaz de reduzir o acú-
mulo de umidade superficial em paredes, 
garantindo uma maior durabilidade do 
revestimento.

PBo de 225 g/m²
O Paint Based Overlay é um acabamento 
em resina impregnada com pintura satu-
rada (similar ao MDO) que permite uma 
excelente aderência a pinturas à base 
d´água. O PBO passa por um processo de 
impressão sob pressão que projeta a tex-
tura de cedro, garantindo um mesmo as-
pecto visual a todos os produtos da linha 
LP SmartSide. O PBO é aplicado na face 
que ficará exposta a intempéries, deixan-
do o OSB sempre protegido.

Borato de zinco
É um inibidor metabólico atóxico e ino-
fensivo para o ser humano. Os produtos 
LP SmartSide são tratados com esse adi-
tivo, o que evita a proliferação de fungos e 

1. teste de desempenho
Para comprovar a resistência do Smart 
Side ao ataque de cupins e fungos, foi ela-
borado um teste em um ambiente que tem 
um dos climas mais agressivos do planeta.

Local: Hilo, Hawai
Clima: Selva Tropical Úmida
Precipitação: 3.500 mm anuais
Umidade: acima de 90%
Temperatura: acima de 30ºC

Devido às suas condições de umidade e 
temperatura, esse é um local extrema-
mente propício à proliferação de fungos e 
cupins subterrâneos.

2. Exposição a intempéries
Com o objetivo de monitorar o desempe-
nho dos painéis em condições de chuva, 
sol e vento, foram expostas paredes des-
protegidas (sem pintura), revestidas com 
LP SmartSide, em ângulo de 45º e 90º. Isso 
permite prever como se comportam os re-
vestimentos aplicados em paredes com o 
passar dos anos nas condições climáticas 
mais extremas do planeta. As paredes ex-
postas a 45º aceleram o processo de ex-
posição em 3 vezes em relação as paredes 
em 90º. Estão instalados desde 1995 e são 
monitoradas constantemente. Até a pre-

 Tripla função: reveste, veda e contra-
venta a estrutura

 Durabilidade: protegido contra cupins 
e degradação por fungos

 Beleza da madeira natural
 Ótimo rendimento e economia
 Versatilidade: adapta-se a qualquer 

projeto arquitetônico
 Rapidez de instalação e facilidade 

para receber pintura
 Superfície adaptada para diminuir o 

acúmulo de sujeira ou pó

VantagEnS

CoMPoSição

tEStES REalizaDoS

lP SMaRtSiDE ESPESSuRa (MM) DiMEnSão (M) PESo PoR PainEl (kg) RanhuRa aPliCação

PAnEL H 11,1 1,22 x 4,88 45 a cada 200 mm
Contraventamento, fechamento e revesti-
mento de paredes externas e internas com 
estrutura espaçada, no máximo de 40 cm

LAP 9,5 0,20 x 4,88 5,3 Revestimentos de paredes 
externas e internas

TRIM 17,5 0,089 x 4,88
0,14 x 4,88

5,2
8,1

Acabamentos de quinas e 
aberturas

que garantem proteção contra fungos e 
cupins. 

A linha de produtos SmartSide foi desen-
volvida especialmente para uso exterior 
em paredes, muros, oitões, beirais, tabei-
ras e acabamentos de cantos e aberturas.

na produção do SmartSide, unimos téc-
nicas exclusivas de fabricação, tecnologia 
de ponta, estudos científicos sobre a ma-
deira e modernos processos construtivos. 
Tudo isso para oferecer o que há de mais 
inovador na construção civil com um bai-
xo custo de manutenção.

ESPECifiCaçõES

o ataque de cupins, conservando a integri-
dade física dos painéis e garantindo a alta 
durabilidade.

sente data não apresentam nenhum dano 
físico-mecânico.

3. Exposição ao ataque de cupins
Amostras de LP SmartSide foram sub-
metidas ao ataque direto de cupins de 
madeira seca (Cryptotermes brevis) para 
determinação de resistência, conforme 
Relatório de Ensaio IPT nº. 1008 855-203. 
O documento  confirma  que os produtos 
são resistentes ao ataque de cupins, evi-
tando danos físicos e garantindo a integri-
dade estrutural, prolongando sua durabi-
lidade.

ataque
de cupins

amostra 
de madeira

amostra de lP 
SmartSide



transporte e armazenagem
Os produtos LP SmartSide devem ser 
armazenados em áreas limpas, planas e 
secas, isolados do piso, com no mínino 3 
eixos de apoio e, preferencialmente, em 
locais cobertos. 
Para os produtos de 4,88 m, considerar no 
mínimo 7 eixos de apoio.

no caso do armazenamento ocorrer ao ar 
livre, recomenda-se cobrir as peças com 
lona plástica, tomando-se o cuidado de 
posicionar o plástico sem encostar nas 
laterais dos painéis, permitindo assim a 
circulação de ar entre eles. Medidas de 
maior proteção devem ser tomadas no 
caso de períodos prolongados de exposi-
ção ao tempo.

É importante tomar todas as precauções 
necessárias no transporte e no manuseio 
dos painéis OSB para evitar que as bordas 
sejam lascadas ou danificadas.

Considerações prévias à instalação
Os produtos LP SmartSide são fabrica-
dos a partir da madeira. Em função disso, 
deve-se considerar as seguintes caracte-
rísticas antes da instalação.

A mudança de ambiente pode causar, em 
virtude das diferenças da umidade do ar, 
uma variação dimensional dos painéis. 
Dessa forma, é importante que esse efeito 
aconteça antes da instalação propriamen-
te dita. Assim, não ocorrerão deformações 
nas estruturas e nos painéis.

O ideal é que tanto a madeira quanto pro-
dutos derivados da madeira tenham, no 
momento de sua utilização, uma umidade 
que corresponda à umidade de equilíbrio 
do ambiente onde será aplicada.

CaRaCtERíStiCaS gERaiS

ConDiçõES gERaiS

Lâminas de madeira dispostas em 3 camadas cruzadas
impregnadas com adesivo MDI, que aumentam
sua resistência a impactos e umidade.

Protegido contra cupins e degradação por fungos.

Textura natural da madeira.

Fácil e econômico de pintar, por ter
uma camada-base na superfície externa.
(Utilizar somente esmalte a base d’água, 100% acrílica ou superior).

Fácil de instalar, pois não exige ferramentas especiais.
(Seguir instruções do catálogo técnico.)

Para se estabilizar a umidade de equilí-
brio dos painéis, siga os seguintes proce-
dimentos:

Estabilização e climatização
A estabilização é o processo pelo qual 
igualamos o conteúdo de umidade do 
painel com a umidade de equilíbrio no 
local onde será utilizado o revestimento. 
Os painéis LP SmartSide saem da fábrica 
com um conteúdo de umidade entre 5% e 
7%.

A umidade de equilíbrio da madeira no 
Brasil pode variar entre 12% e 25%, confor-
me a umidade relativa da região. Assim, 
na maioria das vezes, existe a necessidade 
de incorporar umidade ao revestimento 
(ver tabela ao lado).

Com o objetivo de realizar a correta es-
tabilização dos painéis de revestimen-
tos, recomenda-se usar um higrômetro 
de superfície para comparar a umidade 
de equilíbrio da madeira na região a ser 
aplicado o revestimento e o conteúdo de 
umidade dos painéis de revestimento.

Uma forma rápida e correta de reconhe-
cer a umidade de equilíbrio é medir o 
conteúdo de umidade dos elementos de 
outras madeiras localizados próximos ao 
local de aplicação. Com essa informação e 
com os dados de umidade do painel a ser 
utilizado, é possível determinar se é ne-
cessário umedecer os painéis ou secá-los.

Se o conteúdo de umidade dos painéis es-
tiver abaixo da umidade de equilíbrio do 
ambiente de utilização, deve-se incorpo-
rar umidade. Para isso, recomenda-se mo-
lhar individualmente os painéis, de ma-
neira homogênea, com 1 a 3 litros de água, 
e deixá-los repousar sobre os pallets por 

um período de 2 a 4 dias. Após esse perío-
do, deve-se comparar, com o auxílio de um 
higrômetro, a umidade do painel com a de 
equilíbrio do ambiente. Se esse procedi-
mento não for suficiente, recomenda-se 
repeti-lo até que se obtenha o equilíbrio.

Quando a umidade dos painéis é maior 
que a umidade de equilíbrio do ambiente 
de utilização, devemos baixar a umidade 
por meio da climatização dos painéis. Para 
tanto, recomenda-se abrir o pallet, distri-
buindo as chapas de modo a possibilitar a 
ventilação individual, permitindo a perda 
ou ganho de umidade de acordo com os 
índices do ambiente. Esse procedimento 
deve ser executado de 4 a 5 dias antes da 
instalação.

Para estar certo de que os painéis foram 
corretamente climatizados, recomenda-
mos que seja feita a medição com higrô-
metro de superfície após o procedimento 
de climatização. Se isso não for suficiente, 
recomenda-se repetir até que se obtenha 
o equilíbrio.

ClaSSE DE
uMiDaDE

uMiDaDE RElatiVa Do
aMBiEntE - uamb

uMiDaDE DE
EquilíBRio

Da MaDEiRa

1 < 65% 12%

2 65% < Uamb < 75% 15%

3 75% < Uamb < 85% 18%

4 Uamb > 85% por longos
períodos 25%



ConDiçõES gERaiS

ESPESSuRaS (MM) PaRafuSoS PREgoS

9,5 a 11,1 8 x 1 1/4” 2”

15,1 a 28,6 8 x 2 1/2” 2 
1/2”

inCoRREto CoRREção

Sobressalente Fixar mais

Oblíquo Nivelar

Cabeça
afundada
menos de

3 mm

Preencher 
com

selante

Cabeça
afundada

mais de 3 mm

Preencher 
com selante 

e fazer
nova fixação

inStalação

RECoMEnDaçõES
ao fixaR

O LP SmartSide nunca deve ser insta-
lado em contato direto com concreto ou 
alvenaria.

Os painéis de revestimento exterior LP 
SmartSide devem manter uma distância 
nivelada mínima de 15 cm entre a borda 
inferior do painel e o nível do solo ou capa 
vegetal.

Recomenda-se deixar, no mínimo, 20 cm 
em todo o perímetro da edificação, livre 
de vegetação e sistemas de rega automáti-
ca, minimizando a possibilidade de danos 
nas bordas inferiores dos painéis devido à 
umidade excessiva. 

A estrutura a ser revestida deve estar 
aprumada e nivelada. nunca instale os 
painéis de revestimentos sobre estrutu-
ras de madeira empenadas ou saturadas 
de umidade, pois os painéis copiarão to-
das as imperfeições e movimentações da 
estrutura.

As réguas de LP SmartSide Lap devem 
ser fixadas sobre uma base de painéis LP 
OSB Home previamente protegidos com a 
LP Membrana, barreira de água e vento. 

fixações
Os revestimentos LP SmartSide Lap, Pa-
nel e Trim devem ser fixados com para-
fusos galvanizados ou pregos conforme a 
estrutura, metal ou madeira.

Sobre estrutura metálica, fixar com pa-
rafusos galvanizados cabeça trombeta de  
6 x 1 ¼ “, devendo ultrapassar no mínimo 
3 roscas no perfil metálico.

Sobre estrutura de madeira, fixar com 
pregos galvanizados espiralados ou ane-
lados de 2”, que devem ter comprimento 
suficiente para penetrar nas estruturas no 
mínimo 1 ½”. 

na escolha dos parafusos e pregos deve-
se levar em consideração a espessura dos 
montantes e do revestimento.

Dilatações
Os produtos LP SmartSide devem ser ins-
talados com juntas de dilatação mínima de 
5 mm nas uniões de topo e quinas de pai-
néis e nos encontros com portas e janelas.

Selamento
Usar um selante a base de poliuretano de 
boa qualidade em todas as juntas e qui-
nas.

Todas as uniões deverão ser seladas com 
selante flexível pintável para prevenir 
a entrada de umidade ou o acúmulo de 
água, buscando aumentar a vida útil dos 
revestimentos.

Obs.: não recomenda-se utilizar silicones 
como selantes.

Revise os selamentos para detectar falhas 
de sua aplicação. Caso existam selamen-
tos soltos ou quebradiços, devem ser re-
tirados.

A superfície deve ser limpa e selada no-
vamente, com selante de boa qualidade, 
seguindo as recomendações do fabricante. 
Em seguida, pintar. 

Membrana hidrófuga
A LP Membrana foi desenvolvida para ser 
utilizada em paredes externas de cons-
truções no Sistema CES. Atua como uma 
barreira contra água, vento, calor e poeira, 
garantindo a adequada ventilação das pa-
redes. Permite a saída da umidade interna 
das paredes, protegendo-as contra a umi-
dade externa.

Deve-se envelopar a base do LP OSB 
Home com a LP Membrana de modo que 
fique cerca de 40 cm da face interna do 
painel protegida e toda a borda inferior 
envelopada.

Deve-se iniciar a instalação a partir de um 
dos cantos da edificação, tendo o cuidado 
de deixar cerca de 15 cm de membrana 
sobressalente para ser utilizada como so-
breposição ao final do perímetro da casa 
(ver Fig.1). 

Segure firmemente o rolo, o mais vertical 
possível, para evitar rugas durante a apli-
cação e desenrole envolvendo toda a casa, 
inclusive fechando as aberturas de portas 
e janelas.

Fixar com grampos galvanizados, quando 
sobre o LP OSB Home, ou com parafusos, 
quando sobre os perfis metálicos, espaça-
dos a cada 40 cm. nas junções verticais e 
horizontais das lâminas de LP Membrana 
deve-se prever uma sobreposição mínima 
de 15 cm entre as folhas.

Os produtos SmartSide podem ser insta-
lados com pregadeiras pneumáticas, de-
vendo-se tomar as seguintes precauções:

Cuidado na fixação para que o prego não 
alargue o furo, pois o poder de fixação di-
minui significativamente.

não use pregos de meia-lua ou cabeça D, 
pregos T, pregos com ponta de arame ou 
grampos. 

É recomendada uma fixação de boa qua-
lidade com o uso de pregos adequados 
para evitar a aparição de manchas e oxi-
dações nos painéis.

Parafuso galvanizado, ponta broca,
cabeça trombeta. Para chapa-metal.

(Espessuras > = 0,80mm).

Separação
entre fixações
(máx. 15 cm)
no perímetro

Fixe inicialmente 
o canto

Separação
entre fixações

(máximo 30 cm)
nos apoios

intermediários

Separação entre fixações
(máximo 15 cm) no perímetro

Fixar
(mínimo 1 cm)

afastado da
borda do

painel

Parafuso zincado com ponta agulha,
cabeça trombeta. Para chapa-metal

(Espessuras < 0,80 mm).

Parafuso zincado cabeça trombeta
para chapa-madeira.

Prego anelado com cabeça
para chapa-madeira.



ConDiçõES gERaiS

Solução PaRa janElaS

Após o término do “envelopamento” da 
edificação,  corte em X, de vértice a vértice, 
a abertura de portas e janelas, com o auxí-
lio de um estilete (ver Fig. 2). Dobre para o 
interior da edificação as quatro abas for-
madas (ver Fig. 3). Caso esteja utilizando 
placas de LP OSB Home internamente 
como reforço de drywall, deve-se dobrar 
essas abas sobrepondo o LP OSB Home.

As abas devem ficar bem esticadas e ser 
fixadas internamente com grampo ou pa-
rafusos a cada 15 cm.

Preparação
Os produtos LP SmartSide são fornecidos 
com acabamento primer de fábrica, sendo 
prontos para pintar. 

Qualquer área do revestimento PBO que 
seja danificada durante a instalação, mes-
mo que pequena, ou qualquer corte rea-
lizado, deverá ser recuperada com uma 
mão de pintura de boa qualidade (100% 
acrílica ou esmalte à base d’água).

Antes de começar a pintar, esteja certo de 
que o revestimento está limpo e sem pó 
de serra ou poeira, comuns na construção. 

tipo de pintura
Para todos os produtos LP SmartSide, re-
comendamos utilizar somente tinta látex 
para exterior 100% acrílica ou esmalte à 
base d’água. A pintura deve ser lavável e 
de boa qualidade.

Pintar toda a superfície exposta até se 
obter uma superfície homogênea, com ao 
menos 2 demãos de tinta.

Recomendamos que as cores utilizadas 
sejam replicáveis de forma a permitir re-
parações sem necessidade de uma repin-
tura por completo.

não utilize tinta ou acabamento alquídico 
(óleo), pinturas semitransparentes, pin-
turas finas, fórmulas resinosas com base 
vinílica, como o acetato de vinil, PVA ou 
pinturas copolímeras acrílicas/acetatos 
vinílicos.

Obs.: a LP não se responsabiliza por in-
filtrações causadas por má instalação.

aCaBaMEnto
Os revestimentos LP SmartSide devem 
ser pintados.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Solução superior

Perfil pingadeira

Solução lateral
LP SmartSide

Centro de
janela

Perfil J

no caso do SmartSide Panel H, a aplicação 
da membrana deve ser feita diretamente 
sobre a estrutura, antes dos painéis.

Pingadeiras
Recomendam-se perfis de aço galvani-
zado como pingadeiras para todas as so-
luções de união, evitando infiltrações de 
água de chuva.

Os acessórios de portas e janelas (ho-
rizontais e verticais) devem assegurar a 
hermeticidade de todas as aberturas.

A ordem das instalações são as seguintes:

1. Instale o perfil pingadeira na parte su-
perior das janelas e portas.

2. Instale o perfil pingadeira na parte in-
ferior das janelas.

3. Instale o perfil “J” vertical.

Solução inferior

Perfil J
pingadeira
de janela
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inStalação

Pintura
Recomendamos aplicar a pintura sobre 
o revestimento exterior o quanto antes. 
O prazo não deve exceder 45 dias da 
instalação.

A pintura pode ser aplicada com brocha, 
rolo ou pistola. Para qualquer um dos 
métodos utilizados, a camada de pintura 
deve ser uniforme e com a espessura 
mínima indicada pelo fabricante de tintas.

Manipulação e cortes
Para cortar, pregar ou parafusar reco-
mendamos usar sempre óculos de prote-
ção ou elementos de segurança adequados 
para a construção civil.

limpeza
Recomendamos limpar a sujeira dos 
revestimentos com água, fazendo uso de 

O LP SmartPanel H (ranhura horizontal) 
é o único painel com tripla função, pois 
estrutura, reveste e veda. Possui encaixe 
de transpasse e auxilia no contraven-
tamento.

Recomenda-se espaçamento máximo 
entre eixos dos montantes de fixação dos 
painéis de 40,6 cm.

Com o esqueleto estrutural montado, 
verifique se o alinhamento e prumo das 
paredes estão corretos. Diretamente 
sobre a estrutura, deve-se aplicar a 
LP Membrana Barreira de Água, que 
protegerá as paredes, servindo como 
barreira de água e vento. 

Os painéis devem ser fixados sobre 
a membrana com as quatro bordas 

ManutEnção

PanEl

uma escova de pelo suave e passando 
uma solução de detergente diluída na 
água. Depois de lavar, enxágue bem toda 
a superfície.

não misture detergentes que tenham 
amoníaco com alvejantes. não utilize 
equipamentos de limpeza que usem 
água sob pressão forte para limpar o 
revestimento LP SmartSide. A pressão 
exercida por esses equipamentos pode 
danificar a pintura da superfície do 
revestimento e empurrar a água para 
dentro das peças através de seus vãos. 

Os produtos SmartSide são firmes e rígidos, 
apresentando excelente performance na 
construção.

A facilidade de manusear e movimentar 
os produtos SmartSide fez com que ele se 
tornasse uma escolha preferencial entre 
os construtores. E o comprimento de  
4,88 m do SmartSide Lap permite que 
sua instalação seja mais rápida que a de 
outros produtos similares.

Os produtos SmartSide não requerem 
ferramentas especiais e podem ser 
cortados facilmente com serras circulares 
convencionais.

apoiadas. Sempre que os painéis forem 
cortados, deve-se selar as bordas com 
tinta à base de solvente, para evitar a 
absorção de umidade.

Fixar os painéis com parafusos ou pregos, 
mantendo uma distância de 10 mm entre 
a borda do painel e a linha de fixação. 
Os parafusos/pregos devem ser fixados 
a cada 15 cm no perímetro do painel e a 
cada 30 cm nos apoios intermediários.

Deve-se prever um espaçamento míni-
mo de 5 mm como dilatação em todo o 
perímetro da placa e nos encontros com 
janelas portas e quinas. Respeite o topo 
de alinhamento no momento da fixação, 
ele será de grande ajuda para manter 
alinhadas as ranhuras.

Obs.: note que os painéis com 
4,88 m possuem expansão linear maior, 
sendo imprescindível a estabilização 

DETALHE DE FIXAÇÃO
(com LP SmartSide Panel)

Topo
de alinhamento

Distância mínima
de borda 9,5 mm

Dilatação
de 3 mm

e controle da umidade de equilíbrio 
antes da instalação (vide Estabilização e 
Climatização).
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Painel LP 
SmartPanel

Dilatação de 5 mm

DETALHE
LP SMARTPAnEL

LP Membrana

Selamento

Trim
89 mm

laP

tRiM

É uma régua de extrema durabilidade 
para uma construção fácil, atrativa e 
econômica. O comprimento de 4,88 m 
permite menos uniões nas fachadas, 
maior rendimento por peça e menores 
perdas.

As réguas de SmartLap devem ser 
instaladas sobre painéis LP OSB Home. 
no caso da instalação direta sobre os 
montantes, deve-se incluir diagonais 
e contraventamentos necessários para 
enrijecer a estrutura.

Para iniciar a instalação, deve-se colocar 
um perfil “z” galvanizado (pingadeira), na 
base inferior da estrutura. Sobre esta pin-
gadeira, deve-se instalar o perfil de início 
que dará a inclinação às réguas. 

Esse perfil de início pode ser con-
feccionado com uma tira de SmartLap na 
largura de 25 a 30 mm. Feito isso, pode-se 
iniciar a instalação da primeira régua de 
LAP, que deve cobrir/sobrepor totalmente 
o perfil de início.

O revestimento SmartLap foi desen-
volvido para que a fixação fique “cega” 
ou escondida. Para que isso ocorra, fixe 
os pregos ou parafusos a 2 cm da borda 
superior da régua, espaçados horizontal-
mente a cada 40 cm. nas quinas e uniões 
de topo, fixe a 1 cm das bordas para dentro.

As linhas de SmartLap posteriores devem 

sobrepor/recobrir de 2,5 a 3 cm a régua 
anterior, escondendo a fixação. Deixar 
juntas de dilatação de 5 mm em todos os 
encontros de topo e uniões com portas, 
janelas e quinas. Estas juntas devem ser 
seladas com massa flexível pintável.

A cada 5 ou 6 linhas de SmartSide Lap, 
verifique se o nível e alinhamento entre 
réguas estão corretos. Caso haja cortes de 
peças, alterne-os  para que não coinci-
dam juntas alinhadas verticalmente. 
Posicione sempre as juntas em pontos 
distantes das entradas e dos pontos de 
maior circulação, isso dará uma melhor 
aparência à instalação.

O Lap é produzido com um menor con-
teúdo de umidade, gerando uma expansão 
linear maior, sendo imprescindível a 
estabilização e controle da umidade de 
equilíbrio antes da instalação (vide Esta-
bilização e Climatização). 

Tabeiras e perfis de acabamentos com 

elevada resistência, beleza e baixa ma-

nutenção.

O LP SmartTrim de 89 mm é utilizado em 

Painel LP
OSB Home

Régua
de Lap

Dilatação
de 5 mm

Trim
89 mm Selamento

DETALHE
LP SMARTSIDE
SOBRE LP OSB 
HOME

LP Membrana

cantos e acabamentos/molduras de por-
tas e janelas. nesses casos deve-se fazer 
a fixação com pregos ou parafusos espa-
çados a cada 30 cm.

O LP SmartTrim de 140 cm é utilizado 
com tabeiras em soluções de beirais e 
como acabamentos de janelas. Em ambas 
as aplicações deve-se fixar a cada 40 cm. 
Recomenda-se deixar juntas de dilatação 
de 5 mm em todos os encontros de topo. 
Essas juntas devem ser seladas com 
massa flexível pintável.

O Trim é produzido com um menor con-
teúdo de umidade, gerando uma expansão 
linear maior, sendo imprescindível a 
estabilização e o controle da umidade 
de equilíbrio antes da instalação (vide 
Estabilização e Climatização).

acabamento de Cantos tRiM – PanEl
Esse acabamento de cantos e quinas 
é instalado sobre o revestimento LP 
SmartSide Panel, deixando sobreposta e 
protegida a união entre painéis (Fig. 1).

acabamento de Cantos tRiM – laP
Este acabamento de cantos e quinas 
é instalado antes do revestimento LP 
SmartSide LAP alinhado à parede e 
partindo do mesmo nível que o reves-
timento, deixando uma dilatação de 5 mm 
nas uniões de topo (Fig. 2).

Figura 1

Figura 2

Selante de poliuretano
na junta

DETALHE DE FIXAÇÃO DUPLA 
(Para áreas de fortes chuvas e ventos)

Régua de Lap
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da régua

Estrutura de
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ou madeira

Painel
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Pingadeira
galvanizada



PanEl h
Comprimento: 4,88 m

Largura: 1,22 m

Espessura: 11,1 mm

Ranhuras: 200 mm

Peso por peça: 45 kg

tRiM
Comprimento: 4,88 m

Largura: 89 / 140 mm

Espessura: 17,5 mm

Peço por peça: 5,2 / 8,1 kg

laP
Comprimento: 4,88 m

Largura: 200 mm

Espessura: 9,5 mm

Peso por peça: 5,3 kg

Detalhe da borda
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A LP acredita no 
manejo sustentável das 
florestas. Por isso, toda 
a sua matéria-prima 
é proveniente de 
florestas renováveis. 

A LP Building Products é um dos principais fornecedores de materiais para construção 
civil, entregando inovação e alta qualidade em produtos especiais para o varejo, atacado, 
construtoras e clientes industriais.

Com fábricas nos EUA, Canadá e Chile, a LP entrou em operação no Brasil em novembro 
de 2008 e conta com mais de 20 unidades fabris. Com mais de 30 anos de experiência 
e tradição na produção de painéis OSB, a empresa fabrica e comercializa uma linha 
completa de produtos para a construção CES, Construção Energitérmica Sustentável, 
tornando o método, que oferece vantagens significativas como a economia de tempo e 
material, ainda mais atraente para o construtor brasileiro. A LP Brasil já conta com uma 
rede que disponibiliza seus produtos em mais de 800 cidades brasileiras.


