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Informações técnicas do produto  
Duoplank© 20 mm e 15 mm 
 
Utilização prevista  
Pavimento de madeira projetado para utilização no interior. O produto é adequado para instalação não 
profissional, mas aconselha-se que a instalação seja realizada por um profissional. Em todos os casos, consulte o 
documento: Informações sobre a instalação Hakwood. Mesmo apesar de os nossos produtos serem inspecionados 
muitas vezes, podem surgir algumas deficiências em até 5% do pavimento. Para utilizar este produto com 
aquecimento ou arrefecimento debaixo do piso, consulte o documento da Hakwood intitulado: Aquecimento e 
arrefecimento debaixo do piso.  
 
Hakwood Duoplank® (espessura x largura) 
20 x 142 mm (3/4” x 5 9/16”) 
20 x 180 mm (3/4” x 7”) 
20 x 240 mm (3/4” x 9½”) 
15 x 142 mm (5/8” x 5 9/16”) 
15 x 180 mm (5/8” x 7”)  
15 x 240 mm (5/8” x 9½”)  
 
Duoplank® Herringbone (espessura x largura x comprimento) 
20 x 85 mm x 510 mm (3/4” x 3 3/8” x 20 1/16”)  
20 x 142mm x 710mm (3/4” x 5 9/16” x 27 15/16”)  
20 x 180 mm x 1080 mm  (3/4” x 7” x 42 1/2”) 
15 x 85 mm x 510 mm (5/8” x 3 3/8” x 20 1/16”)  
15 x 142 mm x 710 mm (5/8” x 5 9/16" x 27 15/16”) 
15 x 180 mm x 1080 mm  (5/8” x 7" x 42 1/2”) 
 
Estes componentes para pavimento Duoplank padrão estão disponíveis em vários comprimentos padrão.* 
 

Espécies de madeira Comprimento Métrico 
Comprimento 

Imperial 
Opções biseladas sem 

acabamento** 

Carvalho-europeu 1790/1970/2100/2220/2470 
5’11” / 6’6” / 6’11” / 

7’3” / 8’1” 
Bordos em esquadria/micro-

biselagem 

 
* Dependendo da disponibilidade, as entregas poderão conter comprimentos não padrão.  
** A micro-biselagem aplica-se nos lados compridos dos produtos Duoplank. Por encomenda, poder-se-á 
acrescentar uma micro-biselagem aos bordos terminais. 
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Todos os produtos Hakwood Duoplank cumprem o requisito  em conformidade com a EN 14342 
 

EN 14342 
Parquet multicamadas, pavimento projetado 

Duoplank© 
20 mm (¾”) 

Duoplank© 
15 mm (⅝”) 

Densidade (kg)/(lb) 650 kg/1433 lb  650 kg/1433 lb 

Reação ao fogo Cfl-s1 Cfl-s1 

Emissão de formaldeído E1 E1 

Teor de pentaclorofenol n.d. n.d. 

Resistência à rutura  5.4 kN         (60 cm) 
6.2 KN        (40 cm) 

n.a. 

Condutividade térmica 0,17 W/m K 0,17 W/m K 

Durabilidade biológica  Classe 1 Classe 1 

 
n.d. = não detetável pelo método de teste aplicável 
n.a. = não disponível 
 
Dimensões e tolerâncias 
Estas dimensões e tolerâncias aplicam-se ao produto no momento da sua entrega. A espessura do produto é 
indicada para o produto Duoplank padrão, sem aplicação de uma técnica de textura ou cor. 
 

Descrição 
Tolerâncias 
permitidas Métrica Imperial 

Comprimento de 
cobertura 

Várias +2/-0 mm +0,079”/-0” 

Largura de cobertura Várias +0,2/-0,2 mm +0,008”/-0,008” 

Espessura  15 mm (5/8”) e 20 
mm (3/4”) 

   +0,1/-0,4 mm +0,004”/-0,016” 

Bordos Micro-biselagem 1,4 mm/bordo em 
esquadria 

Micro-biselagem 0,055”/bordo em 
esquadria 

Empenamento (máximo) 0,36 mm (Duoplank® 15 x 180 mm) 0,014” (Duoplank® ⅝” x 7”) 

 0,48mm (Duoplank® 20 x 240mm) 0,019” (Duoplank® ¾” x 9½”) 

Desvio de esquadria ≤ 0,2% sobre a largura ≤ 0,2% sobre a largura 

Arco (máximo) 25 mm 1” 

Mola (máximo) 1,5 mm 0,059” 

Desnivelamento 
(máximo) 

0,2 mm 0,008” 

Gravidade específica 670 - 820 kg/m3 
20 mm: 12,8 – 16,4 kg/m2 

15mm: 9,6 – 12,3 kg/ m2 

41 – 51 lbs/pés3 
¾”: 2,6 - 3.4 lbs/pés2 
⅝”: 1,95 - 2.55 lbs/pés2 
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Composição do material 
Camada base 
Os produtos Duoplank® Hakwood têm uma camada base com contraplacado. O  Duoplank® de 20 mm (¾”) de 
espessura tem uma camada base com contraplacado de ±14 mm (9/16”), constituída por 11 camadas de chapa 
desenrolada de fibras cruzadas para conseguir estabilidade. O Duoplank® de 15 mm (⅝”) de espessura tem uma 
camada base com contraplacado de ±11 mm (5/32”), constituída por 9 camadas de chapa desenrolada de fibras 
cruzadas para conseguir estabilidade. 
Colagem 

A camada superior do Duoplank está colada à camada base com uma cola de PVAC (acetato de 
polivinilo) com baixas ou nenhumas emissões de formaldeído. Os produtos Duoplank® Hakwood 
têm a classificação e cumprem  a norma europeia  E1 (EN 717-1) e a americana CARB (ASTM - 
E1333). 
 

 
 
Camada superior 
Como camada superior utiliza-se madeira de folhosas. Estão disponíveis várias espécies e graus de madeira de 
folhosas. As imperfeições da madeira podem preencher-se com massa de enchimento. 
 

Espécies de madeira Dureza Janka (N) Dureza Brinell 

Afizélia Doussié 8200 n.a. 

Nogueira preta americana 4500 3,4 

Teca 4450 n.a. 

Freixo-europeu 6140 n.a. 

Carvalho-europeu 6280 3,8 

Iroko 5600 3,5 

Jatobá 10400 7,0 

Merbau 8670 4,9 

Sucupira 8750 5,6 

Wengé 10600 8,1 

Zebrano 7005 n.a. 

n.a. = não disponível 
 
Macho e fêmea 
Os produtos Duoplank® são entregues com macho e fêmea nos 4 lados, salvo indicação em contrário. 
Os produtos em espinha de peixe são entregues com macho e fêmea ao longo do comprimento das placas e ambas 
as uniões terminais têm fêmea. 
 
 
Aquecimento debaixo do piso 

Em determinadas condições, a maioria dos produtos de pavimento Hakwood é adequada para 
utilização com aquecimento e arrefecimento debaixo do piso. Se necessitar de pormenores 
específicos, consulte o seu fornecedor. Para mais informações sobre o aquecimento debaixo do 
piso, consulte os documentos: Informações sobre a instalação e Aquecimento e arrefecimento 
debaixo do piso. 

 

Produto Condutividade térmica Resistência térmica 

Duoplank® 20 mm (¾”) λ=0,17 W/mK  Rc=0,12 m2K/W  
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Duoplank® 15 mm (⅝”) λ=0,17 W/mK  Rc=0,09 m2K/W  

 
Capacidades de carga 

O Duoplank de 20 mm (¾”) da Hakwood pode utilizar-se como um material de construção com 
capacidade de carga sobre vigas de suporte com espaçamento entre si de 40 cm (15 ¾”) ou 60 
cm (23 5/8”), conforme definido pela EN 1533; Eurocode 1 (1999-1-1). 
 

Capacidade de carga de acordo 
com a EN 1533 

Fissuração Capacidade de carga 
máxima (Fk) 

Em kg 

Duoplank® 20 mm (¾”) 400 mm 6280 N 640 kg 

Duoplank® 20 mm (¾”) 600 mm 5479 N 558 kg 

Propriedades de insonorização 
Os produtos Duoplank® da Hakwood são testados relativamente às suas propriedades de 
insonorização de acordo com a EN-ISO 140-8 e a EN-ISO 717-2. 
 

Produto Melhoria no ruído de impacto 
Fórmula: ( [Lw]=dB ) 

Duoplank® 20 mm (¾”) 14 dB 

Duoplank® 15mm (⅝”) 16 dB 

 
 


