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EULIDE Compensado Sarrafeado Decorativo                                      

 
O produto: 
 
Os compensados sarrafeados decorativos EULIDE são painéis de madeira compostos de um tapete sarrafeado de Pinus 
colado a lâminas torneadas e revestidos com lâminas faqueadas de alta qualidade em ambos os lados. Todas as peças 
são lixadas para atingir o acabamento superficial desejado. 

 
Aplicação: 
 
Produção de móveis. 

 
Espécies*: 
 
Madeiras Tropicais:  
Amapá, Angelim, Blanchonella (Goiabão Escuro), Cedro, Cerejeira, Curupixá, Freijó, Goiabão Claro, Imbuia, Jequitibá-
Rosa, Marfim (Guatambu), Peroba Mica, Sucupira e Tauari. 
 
Madeiras Reflorestadas: 
Pìnus 
 
(*) Outras espécies sob consulta  

 
Engenharia do produto: 
 
Capa:  Lâmina nobre de madeira faqueada com 0,6mm de espessura. 
Miolo:  Estrutura mista composta de um tapete de sarrafos de pinus e duas camadas de lâminas torneadas. 
Contra-capa: Lâmina nobre de madeira faqueada com 0,6mm de espessura. 
Cola:  Cola resinada com baixa emissão de formaldeído com adição melamínica. 

 
Medidas e Tolerâncias: 
 
Comprimentos*: 2200mm/2500mm/2750mm    (± 5,00mm) 
Largura*:  1600mm      (± 5,00mm) 
Espessuras*:  15mm/18mm      (± 0,30mm) 
Peso**:   500kg/m
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(*) Outras medidas sob consulta 
(**) Por se tratar de produto de origem vegetal pode apresentar variação de peso ±10%  

 
Padrões de Classificação: 
 

• Seriado – série com no mínimo 3 peças semelhantes, 1 face sem defeitos visuais e a outra face com diferença 
de tonalidade e/ou mistura de prancha 

• Avulso – 1 face sem defeitos visuais e a outra face com diferença de tonalidade e/ou mistura de prancha 

• Industrial – 2 faces com diferença de tonalidade e/ou mistura de prancha 

 
Embalagem: 
 

• Peças identificadas individualmente e no caso de peças seriadas também numeradas. 

• Pacotes fitados duplamente com quantidade de peças variando de acordo com o pedido 

• Proteção superior e inferior dos pacotes feita com papelão ondulado 


