O melhor painel estrutural OSB do mundo.
A LP produz painéis com os quais
são construídas 90% das moradias
nos Estados Unidos e no Canadá.

A sequência da construção apresentada abaixo corresponde a uma casa de 240 m2, realizada 100% no Sistema Construtivo Framing.
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Solidez
Rápido: otimiza materiais
e mão-de-obra.

Painel Estrutural

Durável: tecnologia aplicada e
comprovada por décadas.

PAINÉIS ESTRUTURAIS PARA MORADIAS
PISOS

PAREDES

TELHADOS

Características Gerais dos Painéis LP OSB
Bordas Seladas
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A pintura facilita a visualização dos cantos evitando acidentes
durante o manuseio e permitindo a verificação do alinhamento dos
painéis na sua instalação. Garante também a selagem das bordas,
evitando a absorção de umidade.

Adesivos de última geração
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Os painéis apresentam nas camadas externas, resinas fenólicas e,
nas internas, MDI, que garantem alta adesão interna das tiras e uma
resistência adequada para aplicações em ambientes externos como
construções.

*

* Proteção contra cupins
Garantia de 10 anos
Os painéis LP OSB Home Plus recebem aditivos à
base de ciflutrina, inofensivo para o ser humano e
que protege contra o ataque de cupins.

Encaixe Macho-Fêmea
Como opção para utilização em pisos foi desenvolvido o LP OSB
Home com encaixe macho-fêmea. Por sua característica estrutural
pode ser utilizado em mezaninos ou diretamente sobre vigas,
compondo a laje de um segundo pavimento sobre a qual podem
ser instalados revestimentos como carpetes, pisos vinílicos,
cerâmicos ou tábua corrida.

Dimensões
Formato (m)

Espessura (mm)

1,20 x 2,40

9,5 / 11,1 / 18,3*

1,20 x 3,00

9,5 / 11,1

* Opção encaixe macho-fêmea

IMPORTANTE
Antes de utilizar os painéis LP OSB Home, consulte o catálogo técnico. Seu perfeito
desempenho e garantias estão diretamente relacionados ao cumprimento das
recomendações de uso apresentadas neste catálogo e aos cuidados no manuseio. Em caso
de dúvidas, entre em contato com nossa equipe técnica através do e-mail:
suportetecnico@lpbrasil.com.br ou através do nosso site: www.LpBrasil.com.br

A LP se reserva o direito de modificar as características
de seus produtos sem aviso prévio.
Informação publicada em abril de 2010.
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