
Descrição do produto ResinDek® Xspan®

O ResinDek® XSpan® é um painel de espes-
sura de 28mm que oferece a aparência,
resistência e desempenho da ResinDek® em
soluções de pisos estruturais onde uma sube-
strutura com estrado metálico não é necessária.
O ResinDek® XSpan® foi testado extensiva-
mente e é capaz de suportar cargas de 610 kg
por metro quadrado com suportes centrais de
810 mm e cargas de 1043 kg em empilhadeiras
- consulte a página do produto para obter a
tabela de cargas. Os painéis de piso ResinDek®

Xspan® foram aprovados por examinadores do
código IBC para serem utilizados como sis-
tema de piso estrutural em certas aplicações.
Os suportes estruturais devem ser analisados e
aprovados pela Cornerstone Specialty Wood
Products, LLC (CSWP) e devem ser capazes
de suportar cargas no piso em intervalos
específicos. Para obter mais detalhes, ligue para
a CSWP e/ou para seu supervisor do código de
edificações local. 

Todos os painéis ResinDek® Xspan®

vem com fundo branco standard.
Todos os painéis ResinDek® são feitos

com fibras de madeira especialmente classifi-
cadas e processadas, resinas personalizadas
sem formaldeído e um emulsificante de cera.
Os ingredientes são combinados e comprim-
idos sob extrema alta pressão e temperatura ,
o que resulta num painel com excelentes pro-
priedades físicas que são especialmente

projetados e construídos para resistir a car-
gas pesadas rodantes e de paleteiras

Especificações do ResinDek® XSpan®

Os painéis para piso Mezanino deverão ser
ResinDek® XSpan® como os fabricados pela
Cornerstone Specialty Wood Products,
LLC (CSWP).

ResinDek® XSpan® deverá ser de 28mm
de espessura e capaz de suportar as capacidades
de cargas designadas pela tabela de cargas de
ResinDek® Xspan®. ResinDek® XSpan® terá o
acabamento Gray Diamond Seal 2™ ou acaba-
mento opcional ResinDek®, tal como previsto
pela CSWP. Se fornecerá uma garantia de 10
anos e passará para o consumidor final a partir
do fabricante. A instalação de painéis ResinDek®

deve estar de acordo com as Instruções de insta-
lação ResinDek® fornecidas pela CSWP.

Opções ResinDek®

� Acabamento Gray Diamond Seal 22™
� E.S.D
� TriGard™
� Fixadores Invisi-Loc© da parte inferior
� Parafusos agregados
� Configurações tipo macho-fêmea person-

alizadas
� Os créditos LEED® podem contribuir

para edifícios qualificados LEED®

� Disponíveis em até 1016 mm x 2540
mm T & G (M – F) 4E 

Serviços ResinDek®

� Detalhados Desenhos CAD 
� Assistência com informações LEED®

para ResinDek®

� Visitas aos locais da instalação
� Kits de amostra abrangentes
� Informação para a indústria atendida
� Disponibilidade de corte de painéis em

tamanhos personalizados

Para Especificações detalhadas do 
ResinDek® Xspan®, visite
ww.resindek.com, e-mail
info@resindek.com ou ligue para CSWP
1-888-755-3048.
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