UM OSB PROJETADO PARA USO DECORATIVO INTERIOR

Grande durabilidade e diversidade de utilizações.
Tecnologia OSB ecologicamente correta.
Placa calibrada e lisa, ideal para decoração de interiores.

InduPlac
MÓVEIS E DECORAÇÃO

PLACA COM TEXTURA DO TIPO DE RAIZ NATURAL.
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SEMPRE UTILIZE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

ATRIBUTOS

LP InduPlac é uma placa produzida para diversos
usos industriais e aplicações decorativas de
interiores, projetada e fabricada pela LP Building
Solutions, líder mundial na fabricação de placas
estruturais OSB.
LP InduPlac é uma placa OSB para uso decorativo, com ambas as faces lisas, dando um aspecto
de raiz, por evidenciar a rede de escamas que a
compõe. Foi formulado apenas para uso interior,
de simples manipulação, sendo fácil de cortar,
envernizar, pintar e instalar.
A superfície de suas faces é lisa e homogênea
com acabamento fino. E assim como o OSB do
tipo estrutural, o LP InduPlac é fabricado com
adesivos do tipo MDI (Metileno Difenil Diisocianato), que, entre suas propriedades, confere à
placa um maior poder de resistência à umidade.
A textura OSB sempre atraiu a atenção de
arquitetos e designers, que a deixam visível
como revestimento de parede ou teto. A textura
tipo raiz do LP Induplac, juntamente com a
estabilidade dimensional da placa e sua resistência físico-mecânica, permitem melhor estruturação e acabamento visual na utilização de
paredes, estandes e móveis, entre outros.
FORMATO 1,22 x 2,44 mt

PRODUTOS

PESO PALLET PESO PALLET

OSB InduPlac 8 mm
OSB InduPlac 10 mm
OSB InduPlac 12 mm
OSB InduPlac 15 mm
OSB InduPlac 18 mm
OSB InduPlac 25 mm
OSB InduPlac 30 mm

14,8 Kg. 126 unid.
18,4 Kg. 91 unid.
21,8 Kg. 72 unid.
26,9 Kg. 59 unid.
31,5 Kg. 48 unid.
42,8 Kg. 36 unid.
52,4 Kg. 30 unid.

1.870 Kg.
1.682 Kg.
1.569 Kg.
1.584 Kg.
1.511 Kg.
1.544 Kg.
1.573 Kg.

CARACTERISTICAS
Usos
• Base para folheado a madeira.
• Estrutura e portas de armário.
• Móveis, estantes, mesas, estantes.
• Tampas de móveis de cozinha para receber
pós-formado.
• Partes e peças de poltronas, camas, mesas,
gavetas, baús, entre outros.

• Grande durabilidade e diversidade de
utilizações.
• Calibrado para uso decorativo em interiores.
• Textura homogênea de madeira natural.
• Superfície sem nós e fissuras.
• Maior capacidade estrutural do que placas
partículas ou reconstituídas (MDF ou
aglomerado dois).
• Contém adesivos de última geração (MDI), com
maior resistência à umidade do que placas à
base de resinas de ureia.
• Envernizamento claro ou matizado, destaque
cores da madeira que o compõe.
• Es fácil de trabajar y rápido de instalar.
ARMAZENAR
As placas devem ser armazenadas em ambientes fechados, em áreas limpas e secas, separados do chão pelo menos 10 cm, sobre uma
superfície plana, com pelo menos 4 eixos de
apoio, para evitar deformações.
Tome todas as precauções necessárias para
evitar que as tábuas lascem ou arranhem suas
bordas durante o transporte, bem como para
evitar que as tábuas caiam ou joguem.
ESTABILIZAÇÃO

decorativo, pontas podem ser usadas, mas é
aconselhável colar a superfície que ficará em
contato com a estrutura. Pregue ou aparafuse as
placas a 1 cm da borda. Você deve sempre ter
uma fixação de boa qualidade. O uso deste
evitará o aparecimento de problemas como
manchas e ferrugem.
SELLADO DE CORTES
Ao cortar as tábuas, descarte os excessos
lixando a borda para obter um melhor acabamento. Os cortes e perfurações feitos nas placas
devem ser selados com verniz para evitar a
penetração de umidade, a menos que cortes e
arestas expostos colem em outras superfícies ou
sejam colados de forma que fiquem fechados ou
selados.
TERMINAÇÃO
Antes de iniciar a pintura, certifique-se de que a
face de acabamento esteja limpa, livre de
serragem ou sujeira, típicos de canteiros de
obras.
LP InduPlac pode receber verniz, recomendando
o uso de vernizes marinhos ou de poliuretano.
Somente aplicações internas podem ser envernizadas, este acabamento não é recomendado
para aplicações externas.

Recomenda-se aclimatar este produto no local
onde será instalado, seja revestindo-os ou
apoiando-os desdobrados em uma parede de
forma que cada prancha absorva individualmente
a umidade ambiente.
Este produto não deve estar em contato direto
com a água, pois isso mudará sua condição de
superfície e ocorrerá inchaço nas bordas.
A mudança no teor de umidade necessariamente
resulta em uma variação dimensional das placas
e da madeira (contração e dilatação), portanto, é
imperativo levar a placa até a umidade de
equilíbrio antes da instalação. O não cumprimento desta recomendação causará deformações
nas estruturas e nas placas.
INSTALAÇÃO
As placas LP InduPlac podem ser pregadas ou
aparafusadas diretamente na estrutura. Ao usar
pregos, comprimentos de 2,1 / 2 ”são recomendados. No uso de parafusos, eles devem ter uma
ponta ou ponta fina de 6 x 1,5 / 8 ”. No uso

Recomendamos seguir todas as instruções desta ficha antes de usar o produto. Se você tiver alguma dúvida, entre em contato com nossa equipe
de suporte técnico em 42 30279700 ou pelo e-mail comercialsp@lpbrasil.com.br

Esta guia substitui as informações fornecidas nas versões anteriores. Para obter mais informações, consulte o Suporte Técnico LP e verifique a validade das informações.
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