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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 � � � 

 Paineis 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

Ligue hoje para solicitar uma cotação ou 
agendar uma visita de avaliação para uma 
solução ResinDek® para seu projeto, você 

ficará agradavelmente surpreendido com o 
custo e os benefícios.

ResinDek® é uma solução acessível que fornece:

Mais do Que Pisos Elevados

E cológicoE conômicoE rgonômico

Problemas concretos

Piso mezanino de concreto com danos significativos antes ResinDek®

Porta-paletes muito carregados 
causam avaria no concreto e na 
lâmina de aço

ResinDek® instalado com travessas de aço sobre concreto danificado

“Estamos gratos pela engenhosidade e apoio prestado pelos Engenheiros 
daDaigle e da Cornerstone Specialty Wood Products. Agora que conhecemos 
ResinDek® e seus benefícios adicionais de economia, optaremos por 
ResinDek® e não por concreto nos futuros projetos.”

Engenheiro de Projetos do cliente

n  Não se pode rodar carrinhos em 
concreto danificado 

n  Altos custos de reposição

Para detalhes e informações adicionais,  
visite www.resindek.com

n  Garantia exclusiva de 10 anos 
n  Suporte de campo durante a 

instalação 
n  Desenhos de projetos específicos 
n  Departamento de Engenharia 

com equipe especializada

n  Superfícies de trabalho lisas 
n  Aumento da produtividade 
n  Agradável espaço de trabalhol
n  Piso durável e de fácil 

manutenção  



Problemas de delaminação Problemas com grelhas de aço e aço eletro fundido:

“Fizemos a escolha certa com 
ResinDek® Xspan®. Temos um piso 
elevado e uma nova plataforma 
de movimentação de materiais. 
Nossos funcionários sentem-se 
mais confortáveis trabalhando e 
além disso  economizamos uma 
quantia substancial. Usar produtos 
ResinDek® parece ser a escolha 
lógica.” 

Gerente de Engenharia Varejista

ResinDek® instalado sobre concreto danificado

Painéis ResinDek® podem ser facilmente instalados em 
lugar de ou sobre superfícies problemáticas, tais como:

Pisos com delaminação, 
rachaduras e descamação

Rachado, fragmentado e 
concreto irregular

Madeira compensada 
desgastada

Grelha & aço eletro fundido 
deformado e danificado

Soluções de Renovação ResinDek®

ResinDek® Xspan® instalado sobre grelha de açoResinDek® substituiu o piso delaminado

n Riscos de tropeços 
n Violações OSHA 

n Baixa produtividade 
n Reivindicações trabalhistas de 
compensação  

n  Muito barulhento com carrinhos 
ou cargas em paletes 

n  Objetos e detritos caem através 
do piso 

n  Provoca marcas com o tráfego 

n  Não é adequado para estações de 
trabalho ou de movimentação de 
cargas 

n Pessoas e produtos afetados pela 
queda de detritos  


