
catálogo técnico 
pAINÉIS de mAdeIrA



Somos a maior indústria do 
hemisfério sul de painéis de madeira 
e de louças e metais sanitários, com as 
marcas Deca e Hydra e Duratex Madeira. 
nosso piso laminado de alta resistência, 
o Durafloor, é líder no Brasil em sua 
categoria, e nosso piso vinílico de 
última geração, o Durafloor LVT, segue o 
mesmo caminho de sucesso.

Temos um compromisso permanente 
com a inovação e investimos 
continuamente nas mais avançadas 
tecnologias. Prova disso são nossas 
plantas produtivas, que estão entre as 
mais modernas da América Latina, e  
as técnicas de última geração que 
usamos para manejar nossa gigantesca 
base florestal.

Trabalhar em prol do 
desenvolvimento sustentável e 
criar soluções para que as pessoas 
possam viver bem é o que nos move. 
Somos assim e fazemos tudo isso 
para você. 

olá, SoMoS a

Duratex!
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noSSo coMProMiSSo coM a 
preServAção é Muito Sério
Conservar o meio ambiente, para nós, é um diferencial estratégico 
e a certeza da longevidade de nossos negócios. Por isso, fabricamos 
os nossos produtos com total respeito à natureza e o menor impacto 
ambiental possível, do início ao fim da cadeia produtiva. Acreditamos 
que, assim, estamos de fato trabalhando em prol da qualidade de vida e 
da sustentabilidade das comunidades onde estamos presentes.

uma das primeiras 
empresas da 

América do Sul  
a conquistar a  

certificação FSC®

Sistema de 
gestão ambiental 

certificado de 
acordo com a 

iSo 14001

iso
14001

Única companhia latino-americana  
de material de construção  
a ser selecionada como um  

componente de índice do Dow Jones  
Sustainability emerging Markets

M E M B E R  O F

Dow Jones
Sustainability Indices
In Collaboration with RobecoSAM

empresa 
membro  
do green 
Building  
council

integrante do  
iSe - Índice de 

Sustentabilidade 
empresarial da 
BM&F Bovespa

empresa  
inscrita no 

Programa de 
Certificação da 
Bioeletricidade

Procure por 
produtos 

certificados FSC®
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conHeça a noSSa lINhA de produToS

MDF

MDP

CHAPA
DE

FIBRA



MaDeFibra
MaDeFibra ultra
MaDeFibra bP
MaDeFibra bP ultra
MaDeFibra PD

Duratree
Duraplac
Duraplac bP

MaDePan
MaDePlac bP
MaDePlac FF

Pág.18

Pág.6

12Pág.

lucerNA croSS + TrufA traMa

NogueIrA cAdIz PriSMa

Noce AmêNdoA eSSencial + brANco dIAmANTe eSSencial



PAInéIs de FIBRAs de médIA densIdAde  
Com AltA CAPACIdAde de usInAgem.  
PeRmIte ACABAmentos ARRedondAdos Com 
um toque esPeCIAl de BelezA e desIgn.

madefibra
madefibra ultra
madefibra bp
madefibra bp ultra
madefibra pd

MDF
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mAIs ResIstênCIA, FACIlIdAde 
de exeCução e PRoCedênCIA 
gARAntIdA.

mdf é a sigla de Medium Density 
Fiberboard ou Painel de Fibras de Média 
Densidade, produzido pela Duratex com a 
marca madefibra. Este painel é fabricado 
com fibras de madeira selecionadas de 
eucalipto de reflorestamento. Estas fibras, 
aglutinadas com resina sintética termofixa, 
se consolidam sob a ação conjunta de 
calor e pressão, resultando em uma 
chapa maciça e muito resistente, com 
superfícies lisas.

o madefibra sem revestimento é 
um produto extraordinário por sua alta 
capacidade de usinagem, característica 
que distingue este produto da Duratex 
dos demais painéis de madeira. Pode 
ser rebaixado e torneado, oferecendo 
várias possibilidades de acabamento.

nesta categoria sem revestimento, a 
Duratex oferece também o madefibra 
ultra com dupla proteção, contra 
umidade e cupins, e exclusivo miolo verde, 
que garante sua fácil identificação.
a facilidade de execução dos acabamentos 
é um grande diferencial do MaDeFibra, pois 
as faces sem acabamento final do painel 
têm comportamento igual ou superior ao 
da madeira maciça, dispensando uma 
preparação prévia. As superfícies ainda são 
excelentes substratos para qualquer tipo de 
revestimento e pintura.

O MaDeFibra também é oferecido com 
revestimento – madefibra bp –, sendo 
uma ou as duas faces do painel revestidas 
em laminado melamínico. Com revestimento 
nas duas faces, é um produto ainda mais 
vantajoso, pois pode dispensar qualquer 
acabamento adicional, eliminando etapas  
de produção, economizando tempo e  
reduzindo custos.

A qualidade do MaDeFibra BP é levada tão 
a sério que cada painel é identificado 
individualmente, com o nome do produto, 
local de fabricação e data e hora do lixamento, 
possibilitando seu rastreamento e oferecendo 
total confiabilidade com relação ao produto.

Já o madefibra pd é o MDF para uso em 
portas, divisórias e móveis, principalmente em 
divisões internas e fundos de armários e 
gavetas. Está disponível em padrões neutros 
que permitem combinações harmoniosas com 
todos os demais padrões disponíveis na linha 
de painéis da Duratex. 

Outra opção de painel revestido é o madefibra 
bp ultra, que conta com tripla proteção, 
contra umidade, cupins e bactérias, sendo 
também identificável por meio do exclusivo 
miolo verde. 

Todas as versões deste painel Duratex são 
resultado de uma produção cuidadosa, 
realizada em instalações que primam pela 
tecnologia, o que permite à empresa oferecer 
ao mercado um produto de procedência e 
excelência garantidas.
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AreNA eSSencial wooD + AcquA criStallo

MADEFIBRA BP é O PAinEL DE MADEFiBrA rEVESTiDO COM 
LAMinADO MELAMíniCO DE BAixA PrESSãO. DEViDO à PrEnSAgEM EM 
ALTA TEMPErATurA, O LAMinADO SE FunDE à SuPErFíCiE DO PAinEL, 
FOrMAnDO uM COrPO úniCO E inSEPAráVEL.

dImensÕes

ProDuto eSPeSSuraS* (mm) DiMenSÕeS* (mm)

MaDeFibra 2,5 / 3 / 6 / 9 / 12 / 15 / 18 / 20 / 25 / 30 / 35 1840 x 2440 / 1840 x 2750
2100 x 2750 / 2200 x 2750 / 2440 x 2750

MaDeFibra BP 6 / 15 / 18 1840 x 2750

MaDeFibra ultra 6 / 9 / 15 / 18 / 25 1840 x 2750

MaDeFibra BP ultra 6 / 15 / 18 1840 x 2750

MaDeFibra PD 2,5 2130 x 2750

* Outras espessuras e dimensões sob consulta.

lInHA de PRodutos mdF duRAtex

ProDuto DESCriçãO oPçÕeS

MaDeFibra Painel MDF sem revestimento Podem ser entalhados,  
torneados, pintados, envernizados,  

tingidos e revestidosMaDeFibra ultra Painel MDF sem revestimento, com dupla proteção – 
contra umidade e cupins

MaDeFibra BP
Painel de MDF revestido em uma ou  

duas faces com laminado melamínico 
de Baixa Pressão

Disponível em diversos padrões  
madeirados e unicolores, e vários tipos  
de acabamento, pronto para uso final

MaDeFibra BP 
ultra

Painel de MDF revestido em uma ou duas faces com 
laminado melamínico de Baixa Pressão, com tripla 

proteção – contra umidade, cupins e bactérias

Disponível nos padrões Branco ártico 
e Branco Diamante, pronto 

para uso final

MaDeFibra PD Painel de MDF pintado com acabamento semifosco Disponível nos padrões Bianco Malibu 
e neve, pronto para uso final
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PRoPRIedAdes FÍsICo-meCÂnICAs e HIgRosCÓPICAs - mAdeFIBRA (nBR 15316-2 : 2015) 

MADEFiBrA MADEFiBrA uLTrA

VAriáVEiS COnCEiTuAçãO uniDaDe
VALOrES, ESPESSurA (mm) VALOrES, ESPESSurA (mm)

2,5 3 6 9 12 15 18 20 25 30 35 6 9 15 18 25

resistência 
à tração 

perpendicular 
(mínima)

é a resistência que um corpo 
de prova oferece quando 

submetido a forças de tração 
de sentido contrário,  

aplicadas perpendicularmente 
às suas superfícies

n/mm2 0,65 0,60 0,55 0,50 0,70 0,80 0,75

resistência à 
flexão estática 

(mínima)

é a resistência que um corpo 
de prova, apoiado em suas 

extremidades, oferece quando 
sujeito a uma força aplicada 
em seu centro, até a ruptura

n/mm2 23 22 20 18 17 27 24 22

inchamento

é o incremento de espessura 
que um corpo de prova 

apresenta após imersão em 
água a 20ºc  

+/- 1ºc, durante 24 h,  
por +/- 15 minutos

% 50 40 30 17 15 12 10 8 18 12 8 7

Densidade 
(mínima)

é o quociente da relação  
entre massa e volume de  

um corpo de prova
kg/m3 800 651 800 720 680 670

Módulo de 
elasticidade 

(mínima)

Constante física que 
expressa o nível de rigidez 
do material, determinado 

durante regime elástico, no 
qual não há alteração de suas 

características originais

n/mm2 n/a 2700 2500 2200 2100 1900 2700 2400 2300

teor de 
umidade

é a quantidade de água de 
um corpo de prova eliminada 
por secagem à temperatura 
de 105ºC  +/- 2ºC, até atingir 

massa constante

% 4 a 11 4 a 11

inchamento 
após ensaio 

cíclico

incremento em espessura que 
um corpo de prova apresenta 

após ensaio de 21 dias 
incluindo imersão em água, 

freezer e estufa

% n/a 25 19 15 15 15

tração 
perpendicular 
após ensaio 

cíclico

é a resistência à tração após 
ensaio de 21 dias incluindo 
imersão em água, freezer e 

estufa

n/mm2 n/a 0,35 0,30 0,20 0,20 0,15

toleRÂnCIAs dImensIonAIs

VAriáVEiS nOrMA DE rEFErÊnCiA
LiMiTES (nBr 15316-2)

< = 9 mm > 9 mm
espessura

nBr 15316-2 : 2015

+/- 0,2 mm +/- 0,3 mm
comprimento  

e largura +/- 5,0 mm

esquadro Máximo 2,0 mm/m
retilinidade Máximo 1,5 mm/m
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PRoPRIedAdes FÍsICo-quÍmICAs – mAdeFIBRA BP e mAdeFIBRA BP ultRA (nBR 15761:2009)

enSaio uniDaDeS liMiteS

Brilho u.B.  
(glossmeter 60º)

Conforme texturas definidas  
entre as partes interessadas

resistência à alta temperatura classe 2 (efeito moderado)

resistência à abrasão ciclos Padrões unicolores: mínimo 300  
Padrões madeirados e fantasia: mínimo 70

impacto - trinca MM Mínimo 400

resistência a  
agentes manchadores classe 3 (efeito leve)

Porosidade nível 3 (pontos isolados)

resistência ao  
choque térmico – Sem trincas

resistência ao risco n
Madeirados e fantasia

unicolor claro: mínimo 5n
unicolor escuro: mínimo 4n

resistência ao vapor nível 2 (efeito moderado)

PRoPRIedAdes FÍsICo-quÍmICAs – mAdeFIBRA Pd

enSaio
norMaS De MetoDologia

uniDaDeS liMiteS
rEFErÊnCiA Duratex

Brilho ABnT nBr 14535

P-10/0387

u.B.  
(glossmeter 60º)

Semifosco - 11 a 30 
Brilhante - 71 a 90

resistência à abrasão ABnT nBr 14535 mg (250 ciclos) cS-10 < a 20 mg 
cS-17 < a 50 mg

adesão anSi/aHa a 135.5-2012 
ABnT nBr 14535 % Mínimo de 50

resistência ao 
arrancamento ABnT nBr 14535 kg Mínimo de 6 (Divisória) 

Mínimo de 4 (Fundos)

resistência a agentes 
manchadores

Din 68.861 
ABnT nBr 14535 – 1B para DP Divisória 

1C para DP Fundos

Agentes manchadores: acetona, álcool etílico, mostarda, detergente, desinfetante, água, café solúvel, leite em pó 
integral, ácido acético, peróxido de hidrogênio, tinta de caneta, tinta de pincel atômico, solução de amônia, batom 
vermelho, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, PVPi, graxa de sapato e ácido cítrico.
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mAdeFIBRA, mAdeFIBRA BP 
e mAdeFIBRA Pd

mAdeFIBRA ultRA  
e mAdeFIBRA BP ultRA

recomeNdAçÕeS de uSo e AplIcAçÕeS 

indústria moveleira em geral e varejo 
especializado, principalmente na 
confecção de móveis de escritório, 
lojas, restaurantes, hotéis, laboratórios, 
hospitais e ambientes residenciais.  
na construção civil são comuns 
aplicações em revestimentos.

indústria moveleira e na construção civil, em 
peças e áreas com molhamento eventual ou 
locais com alta umidade relativa do ar, como 
cidades litorâneas e serranas. em ambientes 
residenciais como cozinhas, banheiros e 
lavanderias, e ambientes comerciais como 
consultórios, clínicas, vestiários e restaurantes.

Florestas 
plantadas

Pré-prensagem

toras

Prensagem 
contínua

Descascador

corte da 
chapa máster

Produção  
de cavacos

resfriamento 
e climatização

Classificação 
e lavagem

acabamento 
com lixadeira

Desfibrador

corte - medida 
padronizada

Formação 
do painel

Painel  
de MDF

TrufA criStallo + lArNAcA criStallo

PRoCesso de FABRICAção do mdF
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PAInéIs de PARtÍCulAs de médIA densIdAde  
dAs CAmAdAs exteRnAs e gRAnde unIFoRmIdAde 
dA CAmAdA InteRnA. As CARACteRÍstICAs de 
suA suPeRFÍCIe FACIlItAm A APlICAção de umA 
vARIAdA gAmA de RevestImentos deCoRAtIvos.

madepan
madeplac ff
madeplac bp

MDP

12



mAIs FáCIl de tRABAlHAR, 
Com quAlIdAde AsseguRAdA.

mdp é a sigla de Medium Density 
Particleboard ou Painel de Partículas de 
Média Densidade, uma nova geração 
de painéis de madeira industrializada, 
produzida pela Duratex com as mais 
avançadas tecnologias mundiais, que 
permitem obter um painel homogêneo, 
de grande estabilidade dimensional e 
superfície plana e lisa.

a excelência do madepan começa na 
matéria-prima, procedente de eucaliptos 
cuidadosamente cultivados pela Duratex. 
Como todos os painéis da empresa, é 
fabricado em um parque industrial que 
prima pela tecnologia, com rigorosos 
controles de qualidade internacionais. 
isso garante suas características: 
grande resistência à tração e flexão, 
baixa absorção de umidade e menor 
empenamento. Além disso, é um painel 
de alta densidade superficial, o que 
permite um excelente acabamento nos 
processos de pintura e de revestimento.

O MDP da Duratex também está 
disponível com revestimento, em duas 
opções. O madeplac bp tem uma ou 
as duas faces revestidas em laminado 
melamínico. Com revestimento nas 
duas faces, é um produto ainda mais 
vantajoso, pois pode dispensar qualquer 
acabamento adicional, eliminando etapas 
na fabricação de móveis e outras peças, 
economizando tempo e reduzindo custos. 

A qualidade do MaDePlac BP é levada tão 
a sério que cada painel é identificado 
individualmente, com o nome do 
produto, local de fabricação e data 
e hora do lixamento, possibilitando 
seu rastreamento e oferecendo total 
confiabilidade com relação ao produto.

Já o madeplac ff é revestido com 
folhas celulósicas do tipo Finish Foil 
especialmente tratadas com verniz, o 
que proporciona ao produto diferentes 
níveis de brilho ou prepara para posterior 
envernizamento.

Cada um destes painéis tem usos 
específicos, oferecendo benefícios 
importantes por suas caraterísticas  
e excelência.

cArvAlho hANover DeSign
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MADEPlAc BP é O PAinEL DE MADEPAn rEVESTiDO COM 
LAMinADO MELAMíniCO DE BAixA PrESSãO. DEViDO à PrEnSAgEM EM 
ALTA TEMPErATurA, O LAMinADO SE FunDE à SuPErFíCiE DO PAinEL, 
FOrMAnDO uM COrPO úniCO E inSEPAráVEL.

lInHA de PRodutos mdP duRAtex

ProDuto DESCriçãO oPçÕeS

MaDePan Painel MDP sem revestimento

Pode ser revestido com lâmina  
de madeira, laminado plástico, PVC  

e outros, além de possibilitar o 
acabamento com pintura

MaDePlac BP
Painel de MDP revestido em uma ou duas faces igual 

MDF com laminado melamínico de Baixa Pressão
Disponível em acabamento liso  

ou texturado nas duas faces

MaDePlac FF
Painel de MDP revestido com película celulósica do  

tipo Finish Foil, protegida por uma camada de verniz
Disponível em acabamento semifosco  

ou brilhante, pronto para uso final

dImensÕes

ProDuto eSPeSSuraS* (mm) DiMenSÕeS* (mm)

MaDePan 9 / 12 / 15 / 18 / 25 / 28
1840 x 2220 / 1840 x 2750
2100 x 2750 / 2200 x 2750

MaDePlac BP 15 / 18 / 25 1840 x 2750

MaDePlac FF 12 / 15 1840 x 2750

* Outras espessuras e dimensões sob consulta.

SANTorINI DeSign
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PRoPRIedAdes FÍsICo-meCÂnICAs e HIgRosCÓPICAs - mAdePAn (nBR 14810 – 2 : 2013)

VAriáVEiS COnCEiTuAçãO uniDaDe
VALOrES, ESPESSurAS (MM)

10 12 15 18 25 28

resistência à tração 
perpendicular (mínima)

é a resistência que um corpo de prova oferece quando  
submetido a forças de tração de sentido contrário, 
aplicadas perpendicularmente às suas superfícies

n/mm2 0,40 0,35 0,30 0,25

resistência à flexão 
estática (mínima)

é a resistência que um corpo de prova, apoiado em  
suas extremidades, oferece quando sujeito a uma  

força aplicada em seu centro, até a ruptura
n/mm2 11 11 10,5 9,5

inchamento (máximo)
é o incremento de espessura que um corpo de  

prova apresenta após imersão em água a  
20ºc +/- 1ºc, durante 24 horas, por +/- 36 minutos

% 18% 15%

Densidade (mínima)
é o quociente da relação entre massa  

e volume de um corpo de prova
kg/m3 615 595 575 565 555

resistência à tração 
superficial (mínima)

é a resistência que um corpo de prova oferece 
quando submetido a uma força de tração aplicada 

perpendicularmente ao plano da face, para promover o 
arranque de determinada área da camada superficial

n/mm2 1

teor de umidade
é a quantidade de água de um corpo de prova que  
é eliminada por secagem à temperatura de 103ºC  

+/- 2ºC, até atingir massa constante
% 5 a 13

toleRÂnCIAs dImensIonAIs

VAriáVEiS nOrMA nBr 14810-2 : 2013

comprimento ± 3,0 mm

largura ± 3,0 mm

espessura ± 0,3 mm

esquadro máximo 2,5 mm/m

retilinidade máximo 1,5 mm/m
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PRoPRIedAdes FÍsICo-quÍmICAs - mAdePlAC BP

enSaio
norMa De 

rEFErÊnCiA
uniDaDeS liMiteS

Brilho aStM D523-89
u.B.  

(glossmeter 60º)
Conforme texturas definidas  
entre as partes interessadas

resistência à alta 
temperatura

nBr 15761:2009

classe 2 (efeito moderado)

resistência à abrasão ciclos
Padrões unicolores: mínimo 300  

Padrões madeirados e fantasia: mínimo 70

impacto - trinca MM Mínimo 400

resistência a agentes 
manchadores

classe 3 (efeito leve)

Porosidade nível 3 (pontos isolados)

resistência ao  
choque térmico

– Sem trincas

resistência ao risco n
Madeirados e fantasia/

unicolor claro: mínimo 5n
unicolor escuro: mínimo 4n

resistência ao vapor nível 2 (efeito moderado)

PRoPRIedAdes FÍsICo-quÍmICAs - mAdePlAC FF

enSaio
norMa De 

rEFErÊnCiA
uniDaDeS liMiteS

Brilho aStM D523-89
u.B.  

(glossmeter 60º)

Semifosco 10 a 40 (1)
Brilhante 45 a 70 (1)
Superbrilho > 70 (1)

resistência à fita adesiva

nBr 15761:2009

arranques 3

resistência à abrasão ciclos 100

resistência ao  
corte cruzado

% Máximo 50

resistência a agentes 
manchadores

classe 3 (efeito leve)

Agentes manchadores: acetona, álcool etílico, mostarda, detergente, desinfetante, água, café solúvel, leite em pó 
integral, ácido acético, peróxido de hidrogênio, tinta de caneta, tinta de pincel atômico, solução de amônia, batom 
vermelho, hidróxido de sódio, hipoclorito de sódio, PVPi, graxa de sapato e ácido cítrico.
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Florestas 
plantadas

aplicação  
de resina

Formação 
do painel

toras

Prensagem 
contínua

Descascador

corte da 
chapa

Produção  
de cavacos

resfriamento 
e climatização

Produção de 
partículas

acabamento 
com lixadeira

Secador Classificação 
de partículas

MDP

PRoCesso de FABRICAção do mdP

mAdePAn e mAdePlAC BP mAdePlAC FF

indústria moveleira em geral, 
principalmente na confecção 
de móveis de escritório, lojas, 
restaurantes, hotéis, laboratórios, 
hospitais e ambientes residenciais. 
na construção civil são comuns 
aplicações em divisórias e 
revestimentos.

indústria moveleira em geral, 
principalmente na confecção de 
armários, estantes e racks. não 
se recomenda sua aplicação em 
superfícies horizontais sujeitas 
a abrasão.

ruST eSSencial + SAvoNA DeSign

recomeNdAçÕeS de uSo e AplIcAçÕeS 
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CHAPA
DE

FIBRA

CHAPAs de AltA densIdAde  
PRoduzIdAs Com mAdeIRA 
ReFloRestAdA de euCAlIPto. 

duratree
duraplac
duraplac bp
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veRsAtIlIdAde, dIveRsIdAde 
de PAdRÕes e ContRole de 
quAlIdAde InteRnACIonAl.

a chapa de fibra, conhecida 
popularmente como chapa dura, é um 
painel de alta densidade, produzido 
pela Duratex a partir de madeiras 
reflorestadas de eucalipto. Previamente 
selecionadas, essas madeiras certificadas 
são transformadas em fibras que, 
mediante processamento, assumem uma 
disposição plana e se consolidam sob a 
ação do calor e de pressão, sem a adição 
de resinas sintéticas.

Mais denso e uniforme que a madeira 
natural, o produto é largamente utilizado 
nas indústrias moveleira, automobilística 
e de construção civil, além de ter outros 
usos, como por exemplo a produção 
de embalagens. contribuem para essa 
versatilidade as inúmeras possibilidades 
oferecidas por este tipo de painel, que 
pode ser estampado, pintado, laqueado 
ou revestido de diversas formas.

A Duratex oferece duas versões do 
produto, que se adequam perfeitamente 
às necessidades dos clientes.

o duratree é a chapa sem revestimento, 
que aceita diversos tipos de acabamento. 
Já o duraplac é a chapa pintada com a 
face principal em padrões madeirados e 
unicolores e acabamento semifosco  
ou brilhante.

Justamente por seu acabamento, 
o duraplac é voltado à utilização 
em portas, divisórias e móveis, 
principalmente para divisões internas e 
fundos de armários e gavetas. com esse 
objetivo, está disponível em dezenas 
de padrões que permitem combinações 
harmoniosas com padrões em 
madefibra bp e madeplac bp e ff.

A Duratex também oferece o  
duraplac bp, que tem a face principal 
revestida em laminado melamínico.  
Está disponível em um padrão neutro, 
que permite composições com outros 
padrões disponíveis nas demais linhas  
da Duratex.

Duratree, Duraplac e Duraplac BP são 
painéis fabricados a partir de matéria-
prima de excelência assegurada, com 
tecnologias que resultam em um produto 
que atende aos mais rígidos controles de 
qualidade internacionais.
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chAPA DE FIBRA é uM Painel De alta DenSiDaDe ProDuziDo 
COM MADEirAS quE SãO TrAnSFOrMADAS EM FiBrAS E, MEDiAnTE 
PrOCESSAMEnTO, ASSuMEM uMA DiSPOSiçãO PLAnA E SE COnSOLiDAM 
SOB A AçãO DO CALOr E DA PrESSãO, SEM ADiçãO DE rESinAS SinTéTiCAS.

lInHA de PRodutos CHAPA de FIBRA duRAtex

ProDuto DESCriçãO oPçÕeS

Duratree
Chapa de fibra sem  

qualquer revestimento
Pode ser estampado, pintado,  

laqueado e revestido

Duraplac
Chapa de fibra pintada  

com acabamento  
semifosco ou brilhante

Disponível em diversos padrões madeirados  
e unicolores, para uso combinado com  

MaDeFibra BP e MaDePlac BP e FF

Duraplac BP
Chapa de fibra revestida na face 

principal com laminado melamínico
Disponível no padrão Cristal,  

pronto para uso final

dImensÕes

ProDuto ESPESSurAS* (mm) DiMEnSõES* (mm)

Duratree 2,5 / 3,0 1220 x 2440 / 1220 x 2750 / 1830 x 2750 / 2130 x 2750

Duraplac 2,5 2130 x 2750

Duraplac BP 5,1 *

* Outras espessuras e dimensões sob consulta.

Noce AmêNdoA 
eSSencial + brANco dIAmANTe eSSencial
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PRoPRIedAdes FÍsICo-meCÂnICAs e HIgRosCÓPICAs - duRAtRee (nBR 10024)

VAriáVEiS COnCEiTuAçãO uniDaDe
ProDutoS VALOrES 

exigiDoS  
na norMa

VALOrES 
Da cHaPa 
DuratexclaSSe eSP.

Densidade é o quociente da relação entre massa e volume  
de um corpo de prova kg/m3 normal 2,5

3,0
acima de 

800
De 950 a 

1100

umidade
é a quantidade de água contida em um corpo de prova que  
é eliminada por secagem à temperatura de 105ºC +/-2ºC  

até atingir massa constante
% normal 2,5

3,0 De 4 a 9 De 3 a 9

inchamento
é o incremento de espessura que um corpo de prova 

apresenta após imersão em água destilada a 20ºc +/– 1ºc, 
durante 24 horas, por +/– 15 minutos

% normal 2,5
3,0

Máximo
25
25
20

Máximo
22
20
16

resistência à 
flexão estática

é a resistência que um corpo de prova, apoiado em  
suas extremidades, oferece quando sujeito a uma força 

aplicada em seu centro, até a ruptura
kgf/cm2 normal 2,5

3,0
Mínimo

357
Mínimo

420

resistência 
à tração 

perpendicular

é a resistência que um corpo de prova oferece 
quando submetido a uma força de tração aplicada 

perpendicularmente ao plano da face, para promover o 
arranque de uma determinada área da camada superficial

kgf/cm2 normal 2,5
3,0

Mínimo
7,1

Mínimo
9,0

resistência 
à tração 
paralela

é a resistência que um corpo de prova oferece quando 
submetido a forças de tração de sentido contrário,  

aplicadas paralelamente às suas superfícies
kgf/cm2 normal 2,5

3,0
Mínimo
183,6

Mínimo
300

Os valores indicados referem-se a valores médios obtidos em testes laboratoriais realizados pela Duratex, segundo 
procedimentos baseados na norma e metodologias citadas acima. Portanto, poderão ocorrer pequenas variações 
nestes valores em testes reproduzidos em outros laboratórios e sob outras condições.

A Chapa de Fibra Duratex atende às especificações da norma nBr 10024 e as metodologias 
adotadas para verificação dos valores abaixo são as descritas nesta norma.

toleRÂnCIAs dImensIonAIs

VAriáVEiS VALOrES ESPECiFiCADOS PELA DurATEx duRAPlAC BP

comprimento e largura +/- 2,0 mm/chapa +/- 3,0 mm/chapa

esquadro <= 2,5 mm/m <= 1,5 mm/m

retilinidade <= 2,5 mm/m <= 1,0 mm/m

espessura +/- 0,2 mm

duRAtRee duRAPlAC
2,5 mm - 2,2 a 2,8 mm
3,0 mm - 2,7 a 3,3 mm
4,5 mm - 4,2 a 4,8 mm
6,0 mm - 5,7 a 6,3 mm

- 0,3 / +0,4 mm
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PRoPRIedAdes FÍsICo-quÍmICAs - duRAPlAC BP

enSaio norMaS De 
rEFErÊnCiA uniDaDeS liMiteS

Brilho aStM D523-89 u.B.  
(glossmeter 60º)

Conforme texturas definidas  
entre as partes interessadas

resistência à alta 
temperatura

nBr 15761:2009

classe 2 (efeito moderado)

resistência à abrasão ciclos Padrões unicolores: mínimo 300  
Padrões madeirados e fantasia: mínimo 70

impacto - trinca MM Mínimo 400

resistência a agentes 
manchadores classe 3 (efeito leve)

Porosidade nível 3 (pontos isolados)

resistência ao  
choque térmico – Sem trincas

resistência ao risco n
Madeirados e fantasia/

unicolor claro: mínimo 5n
unicolor escuro: mínimo 4n

resistência ao vapor nível 2 (efeito moderado)

Agentes manchadores: ácido acético, ácido cítrico (10%), carbonato de sódio, amônia (10%), álcool etílico (48V), vinho 
branco, cerveja, coca-cola, café solúvel, chá, groselha, leite condensado, água destilada, xilol, acetona, butil+etila (1:1), 
manteiga, azeite, mostarda, sal (5%), cebola, desinfetante, tinta caneta esferográfica, tinta carimbo, agente limpeza, 
solução limpeza (15%).

PRoPRIedAdes FÍsICo-quÍmICAs – duRAPlAC

enSaio
norMaS De MetoDologia

uniDaDeS liMiteS
rEFErÊnCiA Duratex

Brilho ABnT nBr 14535

P-10/0387

u.B.  
(glossmeter 60º)

Semifosco - 11 a 30 
Brilhante - 71 a 90

resistência à abrasão ABnT nBr 14535 mg (250 ciclos) cS-10 < a 20 mg 
cS-17 < a 50 mg

adesão anSi/aHa a 135.5-2012 
ABnT nBr 14535 % Mínimo de 50

resistência ao 
arrancamento ABnT nBr 14535 kg Mínimo de 6 (Divisória) 

Mínimo de 4 (Fundos)

resistência a agentes 
manchadores

Din 68.861 
ABnT nBr 14535 – 1B para DP Divisória 

1C para DP Fundos
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Florestas 
plantadas

Prensagem

toras

tratamento 
térmico

corte 
longitudinal

Produção  
de cavacos

acabamento 
com lixadeira

Desfibrador

umidificação 
das chapas

Formação 
da polpa

corte 
transversal

Formação  
do colchão

chapas  
de Fibra

indústria moveleira, em fundos de 
móveis e gavetas, além de usos 
gerais, principalmente em divisórias, 
displays, embalagens, parte interna  
de veículos, entre outros.

PRoCesso de FABRICAção dA CHAPA de FIBRA 

duRAtRee, duRAPlAC e duRAPlAC BP

recomeNdAçÕeS de uSo e AplIcAçÕeS 

rAvel Duna + mIrTIlo criStallo
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