
Vamos construir o futuro que queremos!
Lets build the future we want!

Passive House para todos!
Passive House for all!

Apoio técnico:

Pedro Cunha
(+351) 938 770 662

pedro.cunha@sonaearauco.com





LEVAMOS 
A MADEIRA 
MAIS LONGE



Bem-vindos 
ao mundo da 
Sonae Arauco
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WHERE
EVERYTHING 
BEGINS

PB  |  MDF  |  OSB 

VEJA O VIDEO

https://youtu.be/8ZA3GU1a-QY


A gama Core & Technical apresenta uma 
ampla oferta de produtos adaptados às 
mais variadas exigências técnicas. A 
nossa gama de produtos em PB, MDF e 
OSB dispõe de uma elevada 
performance técnica e possibilidades de 
aplicação, como mobiliário residencial e 
de escritório, cozinhas, armários, portas 
e paredes.

▪ PB P2 | PB P2 CARB2/EPA

▪ PB ESTRUCTURAL (P4 / P6)

▪ PB FIRE x (P2 / P3 / P4 / P6)

▪ PB HYDRO X (P3 /P5 / P7)

▪ PB LIGHT

▪ PB SHUTTERING

▪ MDF ST | MDF ST CARB2/ EPA

▪ MDF FIRE X

▪ MDF HYDRO X

▪ MDF SUPERLAC

▪ MDF NOVOLAC

▪ MDF THIN

▪ MDF FORM

▪ OSB 2 ECOBOARD

▪ OSB 3 ECOBOARD

▪ OSB 3 T&G ECOBOARD

▪ OSB 4 ECOBOARD

AGLOMERADO DE
PARTÍCULAS  (PB)

A melhor gama para trabalhos 
exigentes tais como resistência à 
humidade, reação melhorada ao 
fogo ou propriedades mecânicas de 
serviço pesado. 

AGLOMERADO DE FIBRAS
DE MÉDIA DENSIDADE (MDF)

Uma gama de placas, com 
propriedades de alta qualidade e 
resistência para as aplicações mais 
exigentes.

AGLOMERADO DE PARTÍCULAS 
DE MADEIRA LONGAS E 
ORIENTADAS (OSB)

Uma gama de produtos que excede 
os mais elevados padrões 
internacionais para aplicações 
estruturais e não estruturais na 
construção.

PB

MDF

OSB

Veja o video

https://youtu.be/3r9OcztDwAk


GAMA COMPLETA 
DE PB, MDF E OSB
SEM FORMALDEÍDO 
ADICIONADO, AGORA 
COM A MARCA ECOBOARD

▪ Melhoria da qualidade do ar (IAQ)

▪ Contribuição para uma vida mais 

saudável

▪ Vasta gama de espessuras sem perda 

de desempenho

▪ Solução sustentável que não emite 

mais formaldeído do que as próprias 

árvores



▪ Gama completa de productos com propriedades  

ignífugas: PB P2 / P3 / P4 / P6 FIRE X | MDF FIRE X

▪ A solução mais segura para espaços com alta 

frequência de pessoas, seja uma escola, uma loja 

ou um hotel

▪ Redução da combustão e da emissão de calor, 

que retarda a propagação do fogo e permite mais 

tempo de reação e intervenção para combater os 

incêndios

▪ Vasta gama de espessuras certificadas e stocks 

dedicados, disponíveis com níveis de formaldeído E1 

ou CARB2/EPA.



▪ Gama completa de produtos com propriedades 

especiais de resistência à humidade ocasional:

PB P3 / P5 / P7 HYDRO X | MDF HYDRO X

▪ Produtos versáteis e fáceis de maquinar

▪ Especialmente desenvolvido para casas de banho 

ou cozinhas, oferecendo expansão e inchamento 

mínimos

▪ Vasta gama de espessuras certificadas e stocks 

dedicados



A MELHOR SOLUÇÃO 
PARA ACABAMENTOS 

EXIGENTES



▪ A melhor solução para uma fresagem profunda, devido ao seu perfil de 

densidade ajustado, para além de permitir uma lacagem perfeita

▪ Produto ideal para designers e industriais no desenvolvimento de 

estruturas tridimensionais para mobiliário, decoração e revestimento de 

paredes ou portas

▪ Superfície uniforme e lisa, mesmo depois de uma fresagem profunda, 

podendo ser posteriormente lacada

▪ Vasta gama de espessuras e stocks dedicados de materiais para 

aplicações gerais



▪ A melhor solução para lacagem 

com superfície melhorada

▪ Otimiza o processo de lacagem, 

garantindo importantes economias

▪ Produto versátil com boa 

estabilidade dimensional, quer 

se trate de móveis, portas ou 

painéis de revestimento

▪ Vasta gama de espessuras e 

stocks dedicados de materiais



MÁXIMA
FLEXIBILIDADE

TOTAL LIBERDADE



MÁXIMA
FLEXIBILIDADE

TOTAL LIBERDADE
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Um painel de derivados de madeira 
tridimensional moldável, sem 
formaldeído, que pode ser moldado 
em inúmeros formatos por 
temperatura e pressão, de forma 
muito rápida e eficientemente, com 
uma vasta gama de possibilidades 
de aplicação.

APLICAÇÕES

Dada a sua versatilidade, o 3DF 

pode ter aplicações tão vastas 
como frentes de móveis, portas,
cadeiras e assentos, 
revestimento de paredes ou 
outras aplicações como na 
construção civil ou até mesmo no 
setor automóvel.

Versatilidade

PROPRIEDADES

Lacagem perfeita

Moldável

Baixas emissões



CARACTERÍSTICAS

▪ Produto durável e sustentável

▪ Baixas emissões (Classificação NAF 
de acordo com a CARB)

▪ Fácil e rápido de processar

▪ Boas propriedades mecânicas

▪ Interligação de painéis sem juntas 
visíveis

Molde fixo à 
prensa

Moldagem

3DF moldado

BENEFÍCIOS

Fácil de trabalhar:

▪ Poupança de tempo

▪ Poupança em custos de lacagem

▪ Sem emissão de pó no 
processamento

Facilidade de conceção:

▪ Variedade de texturas profundas

▪ Curvas e arcos facilmente 
alcançados

▪ Design decorativo personalizado



Do chão ao teto - uma 
solução única completa

O AGEPAN® SYSTEM, fabricado 
exclusivamente na Alemanha, é 
composto por produtos de qualidade 
onde se destacam os conceitos de 
funcionalidade, sustentabilidade e 
ecologia.

SISTEMAS PARA:

▪ Paredes

▪ Telhados

▪ Pisos

▪ Proteção contra incêndios

▪ Isolamento acústico



▪ Possibilidades ilimitadas de design para 
as suas paredes exteriores (quer sejam 
de madeira, cimento ou gesso)

▪ Permeabilidade ao vapor (difusão aberta)

▪ Economia de espaço

▪ Aumento da área útil da superfície 

▪ Excelentes propriedades isolantes

▪ Minimização dos custos de aquecimento

▪ Excelente qualidade

▪ Equalização da humidade do interior para o 
exterior

▪ Proteção contra vento forte, chuva e granizo

▪ Melhor isolamento da temperatura interior

▪ Versatilidade de aplicação em renovações, 
remodelações e novas construções

▪ Mais rápido porque não necessita de 
tempo de secagem

▪ Alta resistência à compressão

▪ Suporte de cargas elevadas

▪ Superfície resiliente e confortável

▪ Efeito isolante acústico e térmico

SISTEMAS
PARA PAREDES

SISTEMAS
PARA TELHADOS

SISTEMAS PARA
PAVIMENTOS



SISTEMA DE PROTECÇÃO 
CONTRA INCÊNDIOS

SISTEMA DE ISOLAMENTO 
ACÚSTICO

Com os sistemas de proteção contra 
incêndios, amplamente testados em 
conformidade com as normas DIN 
4102-2 e DIN EN 13501-2, o 
AGEPAN® SYSTEM pode alcançar 
classes de resistência ao fogo até F 90-
B (REI90). O AGEPAN® SYSTEM permite alcançar 

valores de isolamento acústico até 50 dB 
com estruturas de isolamento acústico 
testadas de acordo com a DIN EN ISO 
10140-2 e de acordo com os requisitos da 
DIN 4109.



AGEPAN® THD Putz 050  
AGEPAN® OSB 3 PUR

VIVENDA PRIVADA

Alemanha



www.sonaearauco.com

Innovus Decorativos

Sonae Arauco Sonae Arauco

Sonae Arauco

http://www.sonaearauco.com

