
Com nosso acabamento dissipativo ele-
trostático, painéis de piso mezanino
ResinDek® ESD fornecem uma solução de
excelente controle estático para pisos de
mezanino, sistemas de estanterias e estações
de trabalho.
� O revestimento de proteção ESD para dis-

positivos eletricamente sensíveis como com-
putadores portáteis, scanners de código de
barras, motores servo-drive e sistemas de cole-
ta que são comuns nos centros de dis-
tribuição.

� Eliminam o custoso tempo de inatividade do
computador causado por descargas ele-
ctrostáticas. 

� Previne choques estáticos desconfortaveis aos
funcionários fornecendo uma superfície ater-
rada.

� Disponível em todas as categorias de painéis
ResinDek®

Os painéis ResinDek® ESD com revesti-
mento anti estático foram extensivamente
testados pela empresa teste de Stephen
Halperin & Associates e estão em conformi-
dade com as seguintes especificações de asso-
ciação de ESD: 

STM97.1 de ANSI/ESD-2006:
Materiais e a medição de resistência de calça-
do em combinação com uma pessoa.

S20.20 de ANSI/ESD-2007:
Proteção de componentes elétricos e eletrôni-
cos, montagens e equipamentos.

S7.1 de ANSI/ESD-2005:
Resistiva caracterização de materiais-piso
materiais.

Resultados de testes são resumidos
como segue:
� Média resistência de ponto a ponto = 6,6 x

106 ohms. 
� Média resistência de ponto-à-terra = 7,8 x

106 ohms. 
� Painéis de piso mezanino ResinDek® ESD

geraram menos de 10 volts com calçado de
estática controlada e experimentaram uma
deterioração rápida da tensão de 5.000

volts a menos de 50 volts, em menos de 50
segundos.

ResinDek® ESD também fornece uma super-
fície anti-derrapante, anti manchas e arran-
hões que não delamina como outros materi-
ais de decks.
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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


