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de montaje y  
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DESCRIPCIÓN

DIMENSIONES

tratamientos

variantes de 
producto

mantenimiento  
de maderas

Los datos de tolerancias se corresponden con las tolerancias en el proceso de cepillado y  mecanizado, este valor puede verse 
modificado al someterse a los procesos de autoclave y secado.
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Sello de calidad de AITIM 
(Asociación de investigación técnica 
de la madera).

mpresa certificada e    
 .

Material procedente de bosques 
explotados mediante una gestión 
responsable y sostenible acreditado 
con el sello PEFC.
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Traviesas de pino aserrado (eco) o cepillado (bordillo) y tratado en autoclave para uso exterior. Producto de madera natural 
recomendado para instalaciones exteriores.

TRAVIESA
ESPECIE DE MADERA: Pino silvestre (Pinus sylvestris), pino insigne (Pinus radiata)  pi o mar timo (Pinus pinaster).
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Instruções de 
montagem e 
manutenção

DESCRIÇÃO

DIMENSÕES

tratamentos

variantes do 
produto

Os dados referentes às tolerâncias correspondem às tolerâncias no processo de escovagem e mecanização, sendo que este 
valor pode alterar-se durante os processos de autoclave e secagem.
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Travessas de pinho serrado (eco) ou escovado (lancil) e tratado em autoclave para uso exterior. Produto de madeira natural 
recomendado para instalações exteriores.
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físico-mecânicas certificações

INFORMAÇÃO

PROPRIEDADES
Selo de qualidade da AITIM
(Associação de investigação técnica 
da madeira).

Empresa certificada segundo a 
norma UNE-EN ISO
14001:2004 (GA-2008/0039).

Material proveniente de florestas 
exploradas através de uma gestão 
responsável e sustentável acredita-
da com o selo PEFC.

Densidade a 12% de humidade 500 - 540 kg/m3

Coeficiente de contração volumétrica 0,38 % - 0,45 %  madeira estável

Relação entre contrações 1,5 % - 2,8 % tendência média 
para deformações

Dureza (Chaláis-Meudon) 1,9 - 2,45 madeira macia a 
semi-macia

Resistência à flexão estática 795 - 1057  kg/cm2

Módulo de elasticidade 74.000 - 94.000 kg/cm2

Resistência à compressão 400 - 434 kg/cm2

 

A madeira tratada em autoclave não precisa de manutenção no que diz respeito à proteção contra agentes xilófagos, no 
entanto é necessário protegê-la contra agentes abióticos (agentes atmosféricos, agentes químicos e fogo) que têm influência 
do ponto de visto estético, pelo que se recomenda a utilização de velaturas de poro aberto, que não criem uma película 
sobre a madeira. Com o tempo, o material tratado em autoclave tende a ficar descolorado, adquirindo um tom acinzentado, 
mas uma boa manutenção mediante a aplicação de velatura irá retardar o aparecimento deste efeito.

O pinheiro silvestre pertence às coníferas, dando origem a madeiras resinosas, macias, com os anéis anuais marcados e de 
cor pálida, suave e uniforme. Estas características, conjugadas com as propriedades físico-mecânicas da madeira, implicam 
que a madeira irá sofrer contrações e dilatações em resultado de alterações das condições climatéricas, tais como o calor 
e a humidade. Estes movimentos podem provocar defeitos, tais como fissurações, abaulamentos ou curvaturas. Por ser 
feito de uma madeira com alto teor de resina, o soalho pode libertar resina, especialmente em zonas de nós, algo que 
dependerá, quer da própria morfologia da madeira, quer das condições ambientais extremas a que a instalação possa ser 
sujeita. Estes efeitos podem ser minimizados se forem respeitados os conselhos de instalação e manutenção indicados 
para este produto.

Ver condições de garantia.

Os nossos produtos foram submetidos a um tratamento em autoclave utilizando o sistema Bethel (vácuo-pressão-vácuo) 
para cumprir a classe de uso 4.

O tratamento da classe de uso 4 é um dos mais exigentes e eficazes para garantir uma boa proteção contra o apodrecimento 
e o ataque de fungos e insetos xilófagos. A madeira tratada com este sistema é adequada para uso exterior, em contacto 
com o solo ou em posição horizontal com uma humidade permanente superior a 20%.

ESPÉCIES DE MADEIRA: Pinheiro silvestre (Pinus sylvestris), pinheiro radiata (Pinus radiata), pinheiro-bravo (Pinus pinaster).


