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FICHA TÉCNICA DE PRODUTO
COLEÇÃO DECK MACIÇO

PRODUTO DECK

MARCA WOODPARQUET

MODELO / TIPO DECK TRADICIONAL E OCULTO

MADEIRAS Cumaru | Itauba | Garapeira | Teca 

ACABAMENTO DE SUPERFÍCIE óleo Bona

IMPACTO VISUAL Liso e as características da madeira aparendes

TAMANHO DA PEÇA

DECK FÊMEA-FÊMEA | 19x100mm | 19X50mm | 19X70mm
comprimentos de 1500 à 4000mm

DECK OCULTO | 19x60 a 70mm | 19X40 a 50mm | 19X80 a 100mm
comprimentos de 1500 à 3000mm 

ESPESSURA 20 mm

PAGINAÇÃO 1 - Aleatória - Perda 10%      

USO Decks / Paredes / Forros
Áreas internas e Externas

PONTUAÇÃO NO LEED 1 ponto

CERTIFICAÇÕES FSC - para Deck de Teca

GARANTIA

• 5 anos contra vícios e defeitos de fábrica.  

INSTALAÇÃO

• Barrote e parafuso na presilha de nylon preta.
OBSERVAÇÃO IMPORTANTE
Não recomendamos outra instalação que não o deck suspenso. O escoamento de água é fundamental para a manutenção da 
madeira. Os barrotes podem ser de madeira, recomendamos a impermeabilização dos mesmos. É permitida a utilização de 
vigas de alvenaria e perfis metálicos, contando que os mesmos estejam a no mínimo 2cm do contrapiso. Este último com 
escoamento. Para instalações em locais como grama, terra e areira recomendamos que seja feita uma estrutura para receber 
os barrotes e afins. A NEOBAMBU não se responsabiliza por instalações que dependam de calculo de carga como coberturas e 
piscinas suspensas. Fornecemos os pesos e medidas para que os responsáveis possam calcular. 

DIMENSÃO DE JUNTA COM OUTROS 
MATERIAIS 4 mm

MANUTENÇÃO

• É aconselhável varrição com vassoura e logo após um pano levemente umedecido em água e bem torcido ou utilizar produtos 
à base de detergente neutro exclusivo para decks de madeira, como os produtos de limpeza Bona. É indicado fazer a manutenção 

preventiva com uma raspagem e nova aplicação de verniz da madeira a cada ano, por estar exposto às ações do tempo.

DECK TRADICIONAL

FÊMEA-FÊMEA

OCULTO


