
Embora um painel ResinDek® ofereça uma
grande durabilidade, segurança e seja fácil de
limpar, é necessário instalá-lo e mantê-lo de
forma apropriada para evitar consertos dis-
pendiosos e perigos que possam anular todas
as garantias.

Não importa se o acabamento é Gray
Diamond Seal 22™, ESD ou TriGard é pos-
sível limpar facilmente sua superfície com a
ajuda e uma flanela ou pano úmidos ou
ainda, de produtos de limpeza não agressivos,
sem medo de danificar o piso. Limpadores
líquidos que funcionaram bem incluem água,
álcool isopropílico diluído, bem como deter-
gentes e limpadores de pisos comerciais.
Nunca use cloreto de metileno nem sol-
ventes de pintura, os quais danificarão seri-
amente os acabamentos do ResinDek®.
Também evite embebe-los por um tempo
prolongado. O ResinDek® UF (sem acaba-
mento) pode ser limpo de maneira similar
aos outros produtos ResinDek®.

*Todos os buracos e rachaduras sobre a superfí-
cie devem ser examinados porque na maioria
das vezes ocorrem devido ao fato de que as car-
gas ultrapassam as cargas recomendadas pela
ResinDek®.

Os danos nos painéis ResinDek® causados
por cargas excessivas nem sempre podem ser
concertados e talvez seja necessário substituí-
los. Por favor, neste caso, entre em contato
conosco pois ficaremos felizes em ajudá-lo a
determinar as causas do dano dos painéis,
bem como por consertá-los de acordo com as
garantias dos produtos ResinDek®.

Para obter mais informações sobre 
o conserto de painéis ResinDek®, entre 
em contato com  Cornerstone Specialty
Wood Products: 1-888-755-3048 y
info@resindek.com.
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            Acabamentos disponíveis
  Limites de cargas  Sem 
 Nome do produto de Paleteiras** Espessura acabamento GDS2 ESD TriGard™

  ResinDek® LD Até 907 Kgs 19 mm � � � �

 ResinDek® SD Até 1134 Kgs 19 mm  � � � �

 ResinDek® MD Até 1588 Kgs 19 mm n/a � � �

 ResinDek® HD Até 2040 Kgs 19 mm n/a � � �

 ResinDek® MAX Até 3629 Kgs 38 mm  n/a � � �

 ResinDek® Xspan®* Até 1361 Kgs 28 mm  n/a � � �

 ResinDek® Xspan FR®* Até 1723 Kgs 28 mm  n/a � � � 

 Painéis para pisos elevados ResinDek®

 Todos os produtos ResinDek® 
Contribuem para somar 
pontos para a qualificação 
de edificações LEED®

* Não requer lâmina estrutural
** Inclui o peso da paleteira

 Acabamentos Disponíveis
Sem Acabamento (UF)
Gray Diamond Seal 2™
ESD Controle de Eletrostática 
Certificado
TriGard™

 Opções
 Sistemas de Fixação Invisi-Loc®
Configurações macho-fêmea
 Certificado Livre de Formaldeído
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