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Soluções inteligentes para a construção
Painéis Sandwich de Madeira Caliplac

Painéis Sandwich 
Os painéis Caliplac poupam tempo e custos na 
construção sem renunciar à qualidade e garantia 
do produto, conseguindo assim um acabamento 
perfeito:

ACABAMENTOS

ISOLAMENTO TÉRMICO 

ISOLAMENTO ACÚSTICO

ACABAMENTO DECORATIVO

A Caliplac também está presente 
na Bioconstrução, com materiais 
de baixo impacto ambiental ou 
ecológicos, utilizando aglomerado de 
cortiça expandido no núcleo.

A Caliplac conta com uma ampla oferta de painéis 
para a construção, com diferentes acabamentos 
e caraterísticas técnicas que os transformam 
na melhor solução para realizar todo o tipo de 
acabamentos:

COBERTURAS

FACADAS 

FORJADOS

ENTREPISOS

TABIQUES

TRASDOSADOS

Soluções inteligentes que permitem fazer uma 
obra em menos tempo e garantem o isolamento 
térmico e acústico necessários.

Aplicação

Bioconstrução

Procura uma solução?
Os painéis sandwich de madeira
             Caliplac são a resposta



FACE INTERIOR Tabuleiro OSB / 11 mm

OSB qualidade 3 COXH 2,44 x 0,60 m 

DIMENSÕES

NÚCLEO Poliestireno Estruído 
(XPS) 

40 / 50 / 60 / 80
100 / 120 / 140 / 160 mm

OSB: virutas orientadas. Alta resistência à humidade.

FACE EXTERIOR Aglomerado hidrófugo / 16 mm

Painéis Sandwich Caliplac de Madeira

resistência à humidadeisolamento acústico resistente ao fogo

FACE INTERIOR Aglomerado hidrófugo / 16 mm

Aglomerado hidrófugo CHXH 2,44 x 0,60 m 

DIMENSÕES

NÚCLEO Poliestireno Estruído 
(XPS) 

40 / 50 / 60 / 80
100 / 120 / 140 / 160 mm

Painel Caliplac mais económico. Para as coberturas onde o 
acabamento interior não precisa de ser decorativo.

FACE EXTERIOR Aglomerado hidrófugo / 16 mm

NÚCLEO Poliestireno Estruído 
(XPS) 

60 / 80 / 100 / 120 mm

Comportamento face ao fogo classe B e excelentes propriedades 
acústicas. Um material muito leve que o torna especialmente
aconselhável para a utilização em reabilitações. Coloca-se o 
acabamento do chão sobre o tabuleiro Viroc: parquet, soalhos, tijoleira…

FACE EXTERIOR Cimento-madeira tipo Viroc / 10 mm

FACE INTERIOR Acabamento decorativo / 10 mm

Painéi entrepisos 2,40 x 0,55 m
2,44 x 0,60 m 

DIMENSÕES

CEP

Todos os nossos painéis sandwich podem ser fabricados com Aglomerado de Cortiça Expandido.

O tabuleiro  interior formado por painel viruta de madeira ligadas
com Magnesite “HERAKLITH”.  Bom isolante acústico e regulador 
do clima, recomendado para piscinas climatizadas, polidesportivos e escolas.

FACE EXTERIOR Aglomerado hidrófugo / 16 mm

FACE INTERIOR Tabuleiro Heraklith / 15 mm

Heraklith CHeXH 2,44 x 0,60 m 

DIMENSÕES  

NÚCLEO Poliestireno Estruído 
(XPS) 

40 / 50 / 60 / 80
100 / 120 / 140 / 160 mm

Este painel apresenta-se como uma excelente solução para 
um bom isolamento acústico. Classificação da resistência ao 
fogo B-S1, dO.

FACE INTERIOR Tabuleiro cartão gesso / 13 mm

Cartão gesso CPLXH 2,44 x 0,60 m 

DIMENSÕES

FACE EXTERIOR Aglomerado hidrófugo / 16 mm

NÚCLEO Poliestireno Estruído 
(XPS) 

40 / 50 / 60 / 80
100 / 120 / 140 / 160 mm

VIROC: partículas de madera mineralizada y cemento Portland. 
Múltiples utilidades: construcción de cubiertas, tabiques y suelos. 
Inalterable. Clasificación de resistencia al fuego B-S2 d0.

FACE INTERIOR Tabuleiro de VIROC / 10 mm

Cimento madeira CVXH 2,44 x 0,60 m 

DIMENSÕES

FACE EXTERIOR Aglomerado hidrófugo / 16 mm

NÚCLEO Poliestireno 
Estruído (XPS) 

66 / 76 / 86 / 106 / 126 mm

Replacado com diferentes acabamentos: ocume, pinheiro,…

FACE INTERIOR Contraplacado fenólico / 10 mm

Contraplacado fenólico CFXH 2,44 x 0,60 m 

DIMENSÕES

FACE EXTERIOR Aglomerado hidrófugo / 16 mm

NÚCLEO Poliestireno Estruído 
(XPS) 

40 / 50 / 60 / 80
100 / 120 / 140 / 160 mm

FACE INTERIOR Friso de abeto / 10 mm

Friso de abeto CAXH 2,40 x 0,55 m 
3,00 x 0,55 m

DIMENSÕES

NÚCLEO Poliestireno Estruído 
(XPS)

40 / 50 / 60 / 80
100 / 120 / 140 / 160 mm

Fabrica-se, a pedido, friso de abeto com verniz retardador de fogo.

CARA EXTERIOR Aglomerado hidrófugo / 16 mm

Os Painéis Sandwich de Madeira Caliplac são 
colocados sobre uma estrutura de madeira ou 
metálica, alternando-se as juntas transversais e 
fixando-se o painel, no mínimo, sobre três pontos de 
apoio. É um processo simples e rápido, que permite 
reduzir consideravelmente os tempos de execução e o 
custo da obra.
 
Os Painéis Sandwich é um material muito leve que evita sobrecarregar nas 
coberturas e apresenta-se como uma excecional solução para reabilitações. 
A colocação tem início a partir da parte inferior da obra, avançando 
em direção à cumeeira. Podem ser dispostos de forma alternada, em 
quincôncio, ou de forma contínua.

Colocação em obra

A fixação da estrutura de madeira será feita através de aparafusamento, 
com parafusos auto-roscantes e se la estructura es metálica será feita 
através de aparafusamento, com parafusos auto-perfurantes.
Os parafusos devem ter um diâmetro mínimo de 6 mm e devem ser 
utilizados pelo menos três por ponto de apoio. Os comprimentos dos 
parafusos variam de acordo com o tipo de estrutura. Uma vez concluída a 
instalação, as juntas exteriores dos painéis são seladas para garantir a sua 
estanqueidade.

O acabamento desejado pode ser colocado nos painéis: xisto, telha, 
pranchas metálicas… 

Finalização

Se o núcleo del Painéis Sandwich com 
núcleo de cortiça negra, a união entre 
painéis é feita através de um sistema 
macho e fêmea.
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Acabamentos 
interiores em 
friso de abeto e 
iroko.
A Caliplac dispõe de uma ampla gama de 
acabamentos interiores de primeira qualidade que 
decoram e protegem cada espaço.

* FABRICAM-SE, A PEDIDO, OUTROS ACABAMENTOS
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