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O BISCHOFF + SCHAEFER surgiu a partir de uma operação de serraria. Na sua forma actual – como empresa de 
pura madeira negociação com processamento - há BISCHOFF + SCHAEFER desde 1975.
Hoje somos parceiros e fornecedores do comércio de madeira, construção em madeira e indústria da construção.

A Companhia
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No nosso 45.000 m2 de terreno - incluindo 10.000 m2 de área coberta - nós estoque mais
1.500 m3 de placas de isolamento de fibra de madeira, KVH 5000 m3, 2.000 m3 de OSB, 
1.000 m3 de madeira serrada e 500 m3 de madeira laminada colada MLC. 
Assim que somos capazes de oferecer aos nossos clientes o melhor e fiabilidade do serviço 
de entrega para assegurar.

Just in time
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Contato

Alexander Koch 
Compra e venda 

Telefone +49 (0) 7055 9280-18
Email a.koch @ Bischoff-schaefer.de

Christian Bischoff
Gestão / Compras e Vendas

Telefone +49 (0) 7055 9280-13
Email c.bischoff @ Bischoff-schaefer.de

Irmgard Bischoff
Gestão / Compras e Vendas 

Telefone +49 (0) 7055 9280-11
Email i.bischoff @ Bischoff-schaefer.de

Berthold Springmann
Serviço fora
Telefone +49 (0) 7441 952 192
Fax +49 (0) 7441 952140
Celular +49 (0) 171 4449470
Email Berthold-springmann@t-online.de

Sonja Kraus 
Processamento de Pedidos  

Telefone +49 (0) 7055 9280-12
Email s.kraus @ Bischoff-schaefer.de

Heide Benzel 
Contabilidade 

Telefone +49 (0) 7055 9280-0
Email service@bischoff-schaefer.de
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Karl-Heinz Schraft
Armazém e Logística

Joan da Silva 
Motoristas profissionais 

Motoristas profissionais

Jürgen Liepack 

Helmut Meyer
Motoristas profissionais
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KVH® sólida madeira estrutural 13 m Nsi

Largura em cm

Espessura 
em cm

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30

5 84 77 63 56 49 42 25 25 20

6 84 77 63 56 49 42 35 30 24 24 24 24

7 70 45 25 25 25

8 70 55 45 40 35 30 25 25 20 20 20 20

10 44 36 32 28 24 20 20 16 16 16 16

12 27 24 21 18 15 15 12 12 12 12

14 21 21 18 15 15 12 12 12 12

16 21 18 15 15 12 12 12 12

Largura em cm

Espessura 
em cm

9,5 12 14,5 16 16,5 17 18 22

4,5 77 63 56 70 70 70 42 35

KVH® sólida estrutura de madeira 5 m Nsi

Largura em cm

Espessura 
em cm

9 6 8 10 12 14 16 18 20

3 299

4 324 224 198 162 144 126 108 120

6 216 168 132 108 96 84 72 60

8 126 99 81 72 63 54 45

10 77 63 56 49 42 35

12 54 48 42 36 30

KVH® Pinho

Número de hastes por pacote Expresse programa a curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de6



Vigas de madeira KVH® estruturais Nsi

Dimensões 8 Dimensões 10 Dimensões de 12

compri-
mentos

8/16 8/18 8/20 8/22 8/24 10/18 10/20 10/22 10/24 12/20 12/22 12/24

7,00 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

7,50 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

8,00 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

8,50 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

9,00 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

9,50 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

10,00 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

11,00 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

12,00 m 35 30 25 25 20 24 20 20 16 15 15 12

KVH® pinho

KVH® estruturas de madeira - o material para os modernos
Estruturas de madeira. Para sua e nossa segurança, é
tomadas para assegurar que um alto padrão de qualidade é 
concedido.

Dip impregnação amarelo GK 2

Dip impregnação incolor GK 2

pressão da caldeira impregnação verde GK 3/4

pressão da caldeira impregnação castanho GK 3/4

Impregnações

Número de hastes por pacote Expresse programa a curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de 7



KVH® pinho vermelho

KVH® pinho

Largura em cm

Espessura 
em cm

8 10 12 14 16 18 20 22 24

6 77 63 56 49 42 35 30 24

8 70 55 45 40 35 30 25 25 20

10 44 36 32 28 24 20 20 16

12 27

14 21

Largura em cm

Espessura 
em cm

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26

6 84 77 63 56 49 42 35 30 24 24

8 70 55 45 40 35 30 25 25 20 20

10 44 36 32 28 24 20 20 16 16

12 27 24 21 18 15 15 12 12

Largura em cm

Espessura 
em cm

9,5 12 14,5 22

4,5 77 63 56 35

KVH® madeira estrutural 5 m Nsi

KVH® estruturas de madeira 13 m NSi

KVH® estruturas de madeira 13 m NSi

Largura em cm

Espessura 
em cm

6 8 10 12 14 16

4 324

6 216 168 132 108 96 84

8 126

Número de hastes por pacote Expresse programa a curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de8



Vigas DUO-/TRIO® 
Pinho

Duo-/Trio-Vigas 13 m Si / NSI

aspecto natural

particularmente estável dimensionalmente

particularmente adequado para a construção de casas de madeira 
(Jardim de Inverno)

ambientalmente amigável

Vigas de piso nucleares classe separada I / III

seca em estufa a 15% de teor de água + / - 2%

interminável malhetes

colagem de resina de melamina

Comprimento padrão de 12 m, max. Produção comprimento 16 m.

Colagem resistência às intempéries limitada 
(de acordo com o AW 100)

meio ambiente (bem abaixo do limite E1)

Superfície aplainada em 4 lados, bordas chanfradas

Benefícios da DUO-/TRIO ® vigas Propriedades técnicas

Ranges e qualidades

Características Técnicas

Altura em cm

Largura em 
cm

8 10 12 14 16 18 20 22 24

6 84 77 63 56 49 42 35 30 24

8 70 55 45 40 35 30 25 25 20

10 44 36 32 28 24 20 20 16

12 27 24 21 18 15 15 12

14 21 21 18 15 15 12

16 21 18 15 15 12

Número de hastes por pacote Expresse programa a curto prazo Disponível para encomenda

Dip impregnação amarelo GK 2

Dip impregnação incolor GK 2

pressão da caldeira impregnação verde GK 3/4

pressão da caldeira impregnação castanho GK 3/4

Impregnações

Download de informações adicionais do produto, tais como
fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de 9



BSH Norma
Pinho

Atravessar as seções 60 e 80 mm de largura 
separadas GL 24, vollmaßig, diminuição 
em pares. Esteja página Separado para o 
encolhimento não utilizável rachaduras visíveis.

Espessura mm

Largura em 
mm

60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280

120

140

160

200

240

280

320

360

400

440

480

bis

2000

Pinho Si e NSi à lista

Placa de contraplacado é o material ideal, com especial ênfase na alta Estabilidade 
dimensional e precisão dimensional devem ser especificados. Mesmo com maior 
Dimensões componentes e comprimentos da madeira não está torcida. A BSH tem um 
qualidade assegurada.

Todas as seções transversais intermediárias são 
possíveis. Estimando dimensões de até 40 mm 
base slats.

DIN 1052:2008, BS 11/GL 24, 28c 14/GL BS, BS 16/GL 32

tecnicamente madeira seca em humidade de 12% ± 2%

aplainada nos quatro lados, chanfradas 4 mm (medido na diagonal)

Embalado em pacotes de folha

adequados para uso nas classes I e II de serviço

(I = Climatização, II = ar exterior sob o teto)

200 seções padrão

resina melamina

pela lista - comprimentos de 1,2-35,0 m Disponível

Dip impregnação amarelo GK 2

Dip impregnação incolor GK 2

pressão da caldeira impregnação verde GK 3/4

pressão da caldeira impregnação castanho GK 3/4

Características técnicas Impregnações

Lärche e pinho vermelho

a pedido

Download de informações adicionais do produto, tais como
fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de10



Lameladas colunas 
redondas
Pinho

Pinho vermelho, larício

Colunas circulares BSH dar um edifício de um sabor único e distinto. É possível 
realizar diversas formas rotativamente simétricas. O MLC, a partir da qual são pro-
duzidas as colunas circulares, é produzido de acordo com a norma DIN 1052 parte 
1. Ele será usado slats selecionados exclusivamente. A colagem é com resina de 
melamina de elevada qualidade.

diâmetro máximo lariço: 90 cm

Comprimento máximo: 20 m

Aplicação padrão: Melamina

Superfície: sintonia fina na direção da fibra

Características Técnicas Tipos de madeira
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a pedido

Download de informações adicionais do produto, tais como
fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de 11



Elementos teto BSH
Pinho
Os painéis de teto são sólidos, laminado à prova d‘água 
Elementos de MLC, tanto econômica como
ecologicamente atender às altas exigências da indústria da 
construção. O teto é fabricado em espessuras de 6-26 cm, com uma largura padrão de 62,5 cm, e com comprimentos de até 24 m. Dependendo 
dos requisitos do projeto e as possibilidades técnicas, os elementos com dupla ou Mehrfachnut e pente, a língua e as bordas do sulco ou liso 
estão disponíveis. Mediante solicitação, elementos teto BSH são entregues diretamente para a obra.

com precisão e dimensionalmente estável

instalação fácil e rápida

construção a seco, pronto

menor peso do que o teto de concreto

menor altura do teto tectos

adequado para formação de rodas estática

articulações, com apertado, não pregado ou indexada

fácil de trabalhar com ferramentas de madeira

bom isolamento térmico

Armazenamento de CO2, o clima positivo

ambiente agradável e ambiente de vida

Espécie: pinho, a espessura da lâmina 40 mm

Padrão do produto: EN 14080, DIN 1052/EN 386

Superfícies: Visual qualidade (Si), de grau industrial (NSI)

Classe de resistência: GL 24 h

Colagem: Melamina resina (claro joint cola)

Edges: parte inferior chanfrado, cubra com bordas afiadas

Propriedades

Espessura: 6-26 cm de incrementos de 2 cm

Largura padrão: 62,5 cm (superfície)

Larguras especiais: de 40 a 120 cm de pedido

Comprimentos: 1,2-24 m

Dimensões

Elementos só pode de acordo com a classe de serviço 1 ou 2

EN 386:1996-07 sem mudanças climáticas,

ou seja, ser usado dentro de casa ou abrigo.

Usar classes

dobro e múltiplo macho e pente

Macho e fêmea

borda lisa

Perfis

juntas longitudinais

Benefícios

Visual qualidade (Si) Qualidade Industrial (NSI)

Qualidade da superfície

não visualizar a página

lado visível 

não visualizar a página

não visualizar a página

As juntas longitudinais são equipados com cama de casal ou múltiplo 
macho executado e perfil pente. Fábrica com dobradiças 16 x 45 mm 
ou 20 x 45 mm a pedido (de 10 cm de espessura do elemento). A 
Inserindo uma conexão banda local, por exemplo OSB.

incluindo a montagem de marcenaria acabado de acordo com os 
seus planos de execução

Comprimentos fixos, cortes, furos, cortes longitudinais

Descontos e planos de instalação no pedido

Marcenaria

Entrega diretamente para o canteiro de obras, por nomeação

Fixe a montagem apertando parafusos do anel ou montagem

geschlaufen na pré Rampamuffen (BL, out-side

estes 22 milímetros rosca interna M12, comprimento de 60 ou 100 
mm), a pedido.

4 parafusos de olho são fornecidos com cada Comissão.

Sem espera ou atrasos durante a construção, uma vez que o Teto é 
carregado imediatamente.

Montagem

Cume de casal e ranhura (10-26 cm)
Basta pente e groove (6-8 cm)

Cume duplo e sulco
com abatimento superior (de 8 cm)

Confinado
com abatimento superior (de 8 cm)

Língua groove e externo
com abatimento superior (de 8 cm)

Língua groove e externo

Perfil padrão

Download de informações adicionais do produto, tais como
fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

Painel de madeira para o desconto top-side e primavera site estrangeiro

12



Ferramentas de design

Os elementos podem ser janelas do teto estaticamente eficazes 
conjunto, bem como as órteses horizontais a construção contribuir. A 
acção de diafragma em cada caso é demonstrada.

Ligação local pregado tiras de painel de madeira

os elementos individuais do total do disco.

Alternativamente diagonal pregou  as faixas

apoio horizontal aceitar.

OSB para a instalação 
de área de exploração

pode ser fornecido a pedido. (OSB, página 38)

Formação de rodas

Os elementos não devem, em qualquer momento do tempo estar 
exposta.

embalados em pacotes, a pedido, em ordem de montagem

Existe a possibilidade de um iniciador solúvel em água para um 
potencial para reduzir a absorção de umidade durante o tempo de 
montagem.

Devido ao encolhimento natural e tão inevitável e

Comportamento de inchamento da madeira pode variar de acordo 
com o clima pequeno Fissuras de retração.

Recomenda-se que as tintas que só após a compensação aplicação 
de umidade.

Armazenamento e Embalagem

Tratamento de superfície

Uma armação de carga não é tida em conta.

O peso do tecto deve ser tomado em conta.

Carga uniforme

Deformações por fluência não são levados em conta.

A deformação de acordo com o critério de exigência
para escolher: aqui I / 300 ou I /400

Tabelas aplicáveis a:
GL 24h = DIN 1052:2004, SIA 265
BS 11 = DIN 1052:1988, ÖNORM B 4100-2

condições

Deformação f = l/300 Deformação f = l/400

Simplesmente apoiada

Carregando

q [kN/m2]

espessura elemento mm

100 120 140 160 180 200 220 240

2,50 4,54 5,45 6,36 7,27 8,18 9,08 9,99 10,90

3,00 4,27 5,13 5,98 6,84 7,69 8,55 9,40 10,26

3,50 4,06 4,87 5,68 6,50 7,31 8,12 8,93 9,75

4,00 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32

4,50 3,73 4,48 5,23 5,97 6,72 7,47 8,21 8,96

5,00 3,60 4,32 5,05 5,77 6,49 7,21 7,93 8,65

5,50 3,49 4,19 4,89 5,59 6,28 6,98 7,68 8,38

6,00 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14

Carregando

q [kN/m2]

espessura elemento mm

100 120 140 160 180 200 220 240

2,50 4,12 4,95 5,78 6,60 7,43 8,25 9,08 9,90

3,00 3,88 4,66 5,43 6,21 6,99 7,77 8,54 9,32

3,50 3,69 4,42 5,16 5,90 6,46 7,38 8,12 8,85

4,00 3,53 4,23 4,94 5,64 6,35 7,06 7,76 8,47

4,50 3,39 4,07 4,75 5,43 6,11 6,78 7,46 8,14

5,00 3,27 3,93 4,58 5,24 5,89 6,55 7,21 7,86

5,50 3,17 3,80 4,44 5,07 5,71 6,34 6,98 7,61

6,00 3,08 3,70 4,31 4,93 5,55 6,16 6,78 7,40

Deformação f = l/300 Deformação f = l/400

Two-span e três vão feixe (igualdade de vãos)

Carregando

q [kN/m2]

espessura elemento mm

100 120 140 160 180 200 220 240

2,50 5,64 6,77 7,90 9,02 10,15 11,28 12,41 13,54

3,00 5,31 6,37 7,43 8,49 9,55 10,62 11,68 12,74

3,50 5,04 6,05 7,06 8,07 9,08 10,08 11,09 12,10

4,00 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58

4,50 4,63 5,56 6,49 7,42 8,35 9,27 10,20 11,13

5,00 4,47 5,37 7,27 7,16 8,06 8,95 9,85 10,75

5,50 4,33 5,20 6,07 6,49 7,81 8,67 9,54 10,41

6,00 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 9,27 10,11

Carregando

q [kN/m2]

espessura elemento mm

100 120 140 160 180 200 220 240

2,50 5,12 6,15 7,17 8,20 9,22 10,25 11,28 12,30

3,00 4,82 5,79 6,75 7,72 8,68 9,65 10,61 11,58

3,50 4,58 5,50 6,41 7,33 8,25 9,16 10,08 11,00

4,00 4,38 5,26 6,13 7,01 7,69 8,76 9,64 10,52

4,50 4,21 5,05 5,90 6,74 7,58 8,43 6,27 10,11

5,00 4,06 4,88 5,69 6,51 7,32 8,13 8,95 9,76

5,50 3,94 4,73 5,51 6,30 7,09 7,88 8,67 9,46

6,00 3,82 4,59 5,36 6,12 6,89 7,65 8,42 9,19

Exemplo: Cálculo de uma carga

carga de tráfego vertical de acordo com a norma DIN 1055
partições drywall
1 centímetro telhas 
Construção Piso: 6 cm da mesa
Teto de peso, 12 cm de 

Carregar q 

O guia de design não substitui o cálculo estático.
        Recomendamos, especialmente para a medição da vibração do feixe único espaço

                                   que se contentar com uma empresa de engenharia.

2,00 KN / m2

0,75 KN / m2

0,20 KN / m2

1,50 KN / m2

0,55 KN / m2

5,00 KN / m2
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A tendência para a construção ecológica tem arquitetos e engenheiros no
solicitado últimos anos, o material de madeira natural, em diferentes
Os projetos de construção como um elemento arquitetônico definindo a usar.
O fascínio do MLC é a moldabilidade
dos componentes de madeira e de capacidade de carga elevada. 
Do paralelo aplainada placas de elementos colados produzidos convencer 
pelo excelente Estabilidade dimensional, eficiência e versatilidade. 
combinação abertas em linha reta, curva e tridimensional elementos de design
o arquiteto liberdade de design quase ilimitadas.

14



Pinho

Lariço

Tipos de madeira

Visual qualidade (Si)

Qualidade Industrial (NSI)

Superfícies

Larguras: De 6 a 28 cm

Alturas: de 10 a 220 cm

Comprimentos: de 3 a 36 m

Dimensões

GL 24

GL 28

GL 32

GL 36

Classes de resistência

em linha reta BSH

excessivamente BSH

curvada BSH

Formas

EN 14080, DIN 1052 / EN 386

Norma de produto

consulte a página 16-17

Sistemas de Transporte
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Download de informações adicionais do produto, tais como
                                   fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

Sistemas de 
carregamento BSH

15



Portador paralelo / única extensão

Sistemas de carrega-
mento BSH

Feixe paralelo com camber estático 

Telhado pent

Telhado de duas águas com reta banzo inferior

l

h

l1 l1 l1
l

h

l

h1

h2

Bloco de colagem

Sustentação de arco

Saddle rack de teto curvo com banzo inferior

1 – 8

distância
(m)

4 – 8

2 – 6

4 – 8

4 – 8

2 – 6

4 – 8

12 – 230
h = I/16 bis I/20

altura
(cm)

40 – 230
h = I/16 bis I/20

h
1
=I/30

h
2
= max 200 cm

h
2
 = I/16

h
1
 = I/35

20 – 200

r ≥ 8 m
d* = 40 mm

r < 8 m
d* = r/200

h
1
 = I/24 bis I/32

h
2
 = I/16

r ≥ 8 m
d* = 40 mm

r < 8 m
d* = r/200

6 – 28

largura
(cm)

6 – 28

10 – 28

10 – 28

> 28

8 – 28

10 – 28

3 – 36

Span
(m)

10 – 36

10 – 36

10 – 36

3 – 33

5 – 33

10 – 33

h

b

h

l

r

l

r

h 2

h1
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Apoio Peixe-barriga

Formas livres

Finger joint

Três sistema de articulação com canto quadro 
malhetes

l

h2

h1

r

l

l

h2

h1

Três sistema de articulação com um canto quadro curvo

Sistemas treliçados com viga reta

Sistemas treliçados com suporte curvo

4 – 8

distância
(m)

---

---

5 – 10

5 – 10

10 – 20

10 – 20

h
1
 = I/30

h
2
 = I/16

altura
(cm)

r ≥   8 m
d* = 40 mm

r < 8 m
d* = r/200

12 – 230
h = I716 bis I/20

12 – 28
h

1
 = I/50

h
2
 = I/18

12 – 28
h

1
 = I/50

h
2
 = I/18

h
1
 = I/30 bis I/40

h
2
 = I/10

subtensão
              aço ou

             madeira

h
1
 = I/40

h
2
 = I/7

subtensão
              aço ou

             madeira

10 – 28

largura
(cm)

8 – 28

8 – 28

12 – 28

12 – 28

10 – 28

10 – 28

20 – 33

Span
(m)

5 – 33

10 – 40

15 – 40

15 – 50

40 – 60

20 – 100

l

h2

h1

h1

l

h2

l

h1

h2

---

telhado inclinada
(°)

---

---

10 – 60°

10 – 60°

---

15 – 45°
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BSP placa de madeira 
contraplacado

Argumentos de peso que têm formato

O campo de aplicação da BSP placa de madeira contraplacado estende de costume 
moradias para projetos de construção de grande escala. Com grandes painéis de madeira 
maciça também pode facilmente manipulados por desafios estáticos especiais. O princípio 
de construção da camada-wise com detalhes de conexão simples garantidos aplicações 
econômicos em todas as áreas da construção civil.
A montagem rápida e fácil dos elementos faz um curto período de construção. A variedade de 
design atende tanto as necessidades dos seguidores da arquitetura moderna, bem como os 
estilos arquitectónicos tradicionais.

Vários aplicativos

• na parede, teto e telhado elemento
• casas simples e multi-familiar
• edifícios residenciais de vários andares
• Prédios Públicos
• creches e escolas
• Comercial e edifícios de escritórios
• industriais e edifícios do armazém
• edifícios modulares
• abrigos de jardim, carports, etc

Resumo das vantagens

• projeto valioso maciça
• Economia de espaço através de forças design estreito
• grade de design flexível, sem vínculo
• Excelente estabilidade dimensional e precisão
• excelentes propriedades estáticas
• elementos pré-fabricados, a instalação precisa
• curto período de construção por construção a seco
• biologia edifício recomendado
• armazenamento de CO2, o clima positivo

pinho

Tipos de madeira

60 – 280 mm

Pontos Fortes

max. 3,00 x 16,50 m

Formato

superfície industrial

superfície padrão

Superfícies

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                   fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de18



Marcenaria e
fabricação de chassis

Para construir a eficiente tecnologia moderna, eficaz está agora em carpintaria veio para ficar. 
Todos os componentes são fabricados CNC e controlada entregues a tempo para o canteiro de 
obras.

desde 1995

Fontes de imagem: © Hans Hundegger Maschinenbau GmbH

Download de informações adicionais do produto, tais como
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Vigas
O I-vigas são feitas de alta qualidade de Metsä Madeira Kerto LVL ®
produzido como um cinto e OSB na teia. A Unidade de produção está 
localizada em Kings Lynn na Inglaterra. Na moderna fábrica da Finnjoist 
produzido desde o início de 2002.
A produção de Finnjoist é constantemente estrangeira e de qualidade 
controlada, as operadoras estão oficialmente aprovado para a 
Alemanha.
As áreas de aplicação: telhado, teto, parede

A redução das pontes térmicas

Conexão com detalhes padrão

Atender alturas de barras menores

estabilidade dimensional

isqueiro

extenso pacote

grandes comprimentos

fácil instalação, colocação de nocautes

Aberturas / buracos na web

ETA-aprovado e certificado CE

Benefícios

Dimensões transversais

Altura em mm

200

220

240

300

360

400

Altura em mm

200

220

240

300

360

400

450

500

Altura em mm

200

220

240

300

360

400

450

500

45 mm 58 mm 89 mm

10 mm 10 mm 10 mm

39 mm 39 mm 39 mm

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                    fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de20



Contraplacado folheado
Em Kerto S as fibras das folhas funcionar exclusivamente no sentido longitudinal. Ele é produzido como uma placa e separado 
em tiras como uma barra de suporte ou em forma de haste, em uma variedade de estruturas para veículos pesados. Os 
componentes podem ser utilizados. Em projetos convencionais, o hotel oferece um bar ganhar o ideal Resolução de 
problemas. Em estruturas exigente como salas amplas ou altamente carregado, cúpulas, Pontes e estruturas 
especiais, decorrentes das propriedades do Kerto completamente novas possibilidades de design. 

Kerto-Q pode ser usado como um prato ou disco. Como ao mesmo tempo apoiando e preparando telhado e placa do teto permite
Kerto Q renúncia reforço de fita. Ele permite beirais do telhado muito fina e também forma o telhado e Intradorso. 
Também feixes com entalhes podem ser produzidos economicamente com Kerto Q. O grão a placa de camadas 
individuais se estende principalmente no sentido longitudinal e transversal, de alguma (cerca de 20%).

vigas

Estruturas truss

hangares econômicos

pilares altamente estressados

feixes delgados, terças e caibros

reforçode barra e terço

E vergas da janela

Suporte e escada trilhos

pranchas de andaimes

suporte de cofragem

Estruturas lamelares de fichário

Aplicações

preparando teto e placas de parede

suporte do telhado e tectos,

Painéis de telhado e acústico

Ponte revestimentos

através do bar e suporta

placas nó

Plataformas de armazenamento e trabalho

Aplicações

Formatos e dimensões

Espessura    21*, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75 mm

Largura 1,82 m und 2,50 m (tamanho da base)

comprimento 1,82 m de comprimento até 23,0 m (produção de comprimento)

Largura largura de 2,50 m a 20,0 m (produção de comprimento)

Nota: limitações de transporte nos comprimentos devem ser observadas!
* Espessura 21 milímetros não está disponível em largura de 2,50 m

stabilidade dimensionale

tamanho grande

edição fácil

graváveis altas cargas

BenefíciosFormatos e dimensões

Espessura 21*, 27, 33, 39, 45, 51, 57, 63, 69, 75 mm

Largura 1,82 m e 2,50 m (tamanho da base)

comprimento 1,82 m de comprimento até 23,0 m (produção de comprimento)

Largura largura de 2,50 m a 20,0 m (produção de comprimento)

Nota: limitações de transporte nos comprimentos devem ser observadas!  
* Espessura 21 milímetros não está disponível em largura de 2,50 m

Kerto-S

Kerto-Q

  Download de informações adicionais do produto, tais como
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Ripas
cru

Tamanho Comprimento em metros

24/48 4,00 – 5,00

30/50 4,00 – 5,00

12/48 1/2 ripas

31/52 4,00-5,00 Ü-Ripas (S 10)

Tamanho Comprimento em metros

24/48 5,00

30/50 5,00 (S 10)

Ripas
secou e equalizada

Macho e femea
Pinho / abeto
Cru e secou

Tamanho Comprimento em metros

21/146 4,00 – 5,00

24/146 4,00 – 5,00

28/146 4,00 – 5,00

etc.

conselhos
também disponível
com encaixe

Tamanho Comprimento em metros

45/280 4,50

50/280 4,50

50/280 4,50 placas  (S 10)

Tamanho Comprimento em metros

30/80 4,00 – 5,00

40/60 4,00 – 5,00

40/80 4,00 – 5,00

60/60 4,00 – 5,00

60/80 4,00 – 5,00

Barrotes
pinho /pinheiro bravo

Tamanho Comprimento em metros

80/80 4,00 – 5,00

80/100 4,00 – 5,00

80/120 4,00 – 5,00

80/140 4,00 – 5,00

80/160 4,00 – 5,00

100/100 4,00 – 5,00

100/120 4,00 – 5,00

etc. etc.

Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

Madeira serrada

Barrotes
Spruce / abeto / pinheiro bravo / Spruce / 
Pine / pinho vermelho / lariço

22



Tamanho Comprimento em metros separado em

80/100 4,00 – 5,00 30/50/100  

80/120 4,00 – 5,00 30/50/120  

80/140 4,00 – 5,00 30/50/140  

Pranchas beirais
Cru

Tamanho Comprimento em metros

80–160 mm  de largura bens estreitas

a partir de 160 milímetros 
de  largura para cima

tecido Largura

Tamanho fixo 80, 100, 120s, 140s, 160s, 180s, 200s

18 mm e 24 milímetros de 
cofragem
cru, seco ou IPPC-tratados

Tamanho Comprimento em metros

30/150 3,00 – 5,00

30/100 4,00 – 5,00

30/200 4,00 – 5,00

Placas
cru

 tipo de madeira espécies

                                pinho

                                 abeto

                                 pinho bravo

                               pinho vermelho

                                 lariço

                              carvalho

Madeira à lista
diferentes tipos de madeira

imersão em impregnação amarelo GK 2

imersão em impregnação incolor GK 2

pressão da caldeira de impregnação verde GK 3/4

pressão da caldeira de impregnação castanho GK 3/4

Impregnações

Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
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Madeira plainada

Tábuas de Perfil
Pinho chanfro 27/146

Comprimento em m número de peças por pacote

5,10 210

Tábuas de Perfi 
Pinho chanfro 22/146

Comprimento em m número de peças por pacote

5,10 252

Tábuas de Perfil
Pinho circular 19/146

Comprimento em m número de peças por pacote

4,00 252

4,50 252

5,00 252

Tábuas de Perfil 
Pinho chanfro 19/146

Comprimento em m         número de peças por pacote

4,00 252

4,50 252

5,00 252

Tábuas borda lisa
Pinho 5,00 m

altura de 21 altura de 27

21/95 27/145

21/120 27/195

21/145

21/170

21/195

21/220

Programa Express - curto prazo

Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
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Linha 1
Pouco Hydromat 9 eixos
universal com eixo giratório de 360   ° ea unidade de divisão;
Alimentar até 100 m / min.;
com desempilhar, comprimento tampar, empilhando máquina e revistas de barras;
através da utilização de Jointern superfície limpa e lisa

Linha 2
Pouco plano „Maxi“;
Máquina especial com uma largura de trabalho de 300 mm;
Altura de passagem de 200 mm

Nós planejamento e perfil de acordo 
com o seu Especificações. Os modelos 
e facas necessárias sobre a
Perfil Moagem e de nós mesmos
fabricados e retificadas.

Revestimentos enrugado / revestimento ............. página 26 
N + F Perfil cofragem .............................................. página 28 
Perfis de fachada .................................................... página 32
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enrugamento
Profundidade da ranhura (1,5 milímetros), de todos os tipos de 
madeira possíveis enrugamento em ambos os lados possível

Perfil Perfil
tabuleiro da ponte
todos os tipos de madeira possíveis1 2

Perfil Perfil
Tabuleiro da ponte
todos os tipos possíveis de madeira

enrugamento com bar (ambos os lados)
Sulco profundidade de 1,5 milímetros, 
todos os tipos de madeira disponíveis

5 6

Perfil Perfil
perfil de cerca de tabua
todos os tipos de madeira possíveis

Combiprofile
Sulco profundidade de 1,5 milímetros, 3,0 milímetros de volta
todos os tipos possíveis de madeira

3 4

Perfil Perfil
pranchas de terraço
(enrugamento grosso em ambos os lados)
todos os tipos possíveis de madeira

pranchas de terraço
(Um lado aplainada lisa, enrugamento grosso na traseira)
todos os tipos possíveis de madeira

7 8

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

Utensílios plainados
Revestimentos enrugado /revestimento
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Revestimentos enrugado /revestimento

Tipos de madeira Revestimentos enrugado /revestimento

pinho (nord) White Fir Pinheiro (nord)

pinho vermelho Fir larício (sib.) Carvalho

Bankirai IPE Thermoesche

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

Perfil estriado especial com chanfro (enrugamento especial)
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

10

Perfil especial com serrilhada cume (com uma fenda lateral)
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

9

perfil senoidal
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

12

Perfil Sulcado com troco de dobra (sulco de profundidade 3 mm / 4 mm)
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

11

ranhuras de costas nao sao padrão

Utensílios plainados
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Softline (com lugar de prego escondida)
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

15

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

N + F Perfil de cofragem

N + F placa de chanfro com toda a volta chanfro
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

13

N + F  placa de chanfro com chanfro dupla face
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

16

N + F placa de telhado com chanfro toda a volta
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

14

Utensílios plainados
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N + F Perfil de cofragem

N + F placas do telhado (cônica, comprimento: 3,00 - 5,40 m)
só nórdico Spruce

Perfil

18

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

N + F placa de telhado com chanfro toda a volta
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

17

Palafita Perfil
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

19

Arredondado Perfil Palafita
todos os tipos possíveis de madeira20

Perfil

Utensílios plainados

29



troco de dobra
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

22

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

N + F chão de Soalho
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

23

Perfil                       
N + F placas (comprimento pena 18 mm)
todos os tipos possíveis de madeira24

Lombo de porco cofragem
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

21

N + F Perfil de cofragem

Utensílios plainados
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Duplo N + F
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

25

ranhuras de costas nao sao padrão

Rückenschlitze nicht serienmäßig

N + F cofragem com garganta oca
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

27

N + F com garganta oca
todos os tipos possíveis de madeira

Perfil

26

Tipos de madeira N + F cofragem Perfil

Spruce (nord) White Fir Pinheiro (nord)

Douglas Fir larício (sib.)

N + F Perfil de cofragem

Utensílios plainados
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Utensílios plainados
Perfis de fachada

Perfil Fachada (duplo losango) Parede de cofragem (com dobra 
unilateral)

Quadro fachada (losango),
paralelograma opcionalmente,
10 °, 15 °, 20 ° ou 25 ° 

Perfil Perfil

Perfil

28

Perfil Fachadas cobrir
Perfil

32

inclinado cofragem
Macho e fêmea
(Ver página áspera ou aplainada)

Perfil

3029

33Cofragem inclinado com dobra
(Ver página áspera ou aplainada)

Perfil

31

Download de informações adicionais do produto, tais como
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Utensílios plainados
Perfis de fachada

troco de dobra com garganta oca
(Ver página áspera ou aplainada)

Revestimento lateral (losango),
todos os cantos ligeiramente arre-
dondados opcionalmente,
10 °, 15 °, 20 ° ou 25 °

enrugamento Micro (possível com superfícies retas)
melhor pintura pelo aumento da superfície

Revestimento lateral (losango),
Paralelogramo sem chanfro, op-
cionalmente, 
10 °, 15 °, 20 ° ou 25 °

Perfil Perfil

Perfil

Perfil

34 36

38

35

Perfil elíptico (um perfil de cortina de parede)
27 milímetros de espessura e 68 mm de largura,
Tipo de madeira: abeto vermelho e larício

Perfil

37

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

Perfis de madeira parede

pinho (nord) White Fir Pinheiro (nord)

pinho vermelho larício (sib.)

NOVONOVO
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Número de painéis por pacote Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

3 placas de camada

Tamanho em mm: 

Espessura da chapa em mm

classificando 19 26

A/B 25 20

A/C 25 20

B/B 25 20

B/C 25 20

Tamanho em mm: 

Espessura da chapa em mm

classificando 19 27

A/B 25 20 

A/C+ 25 20

B/B 25 20

B/C+ 25 20

Tamanho em mm: 

Espessura da chapa em mm

classificando 19 27

B/C+ 25 20

Tamanho em mm: 

Espessura da chapa em mm

classificando 19 26 32 42

A/B 25 20 15 12

A/C 25 20 15 12

B/B 25 20 15 12

B/C 25 20 15 12

3-S-placas de Douglas

3-S-placas antigo spruce3-S-placas nord Pinheiro

3-S-placas larício
5000 x 2050

5000 x 20505000 x 2050

5000 x 20505000 x 1025

5000 x 10255000 x 1025

5000 x 1025

Tamanho em mm: 

Espessura da chapa em mm

Classificando 13 16 19 22 24 27 32 35 42 49 60

A/B 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10 8

A/C+ 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10

B/B 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10 8

B/C+ 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10 8

C+/C+ 40 30 25 25 20 20 15 15 12 10 8

C+/C 40 25 25 15

C+/D 25 25 20 20 15 15 12 10 8

D/D 20

3-S placas de pinho
5000 x 2050 5000 x 1025 5000 x 1250

34



Elliottis Pine C + / C WBP

Pinho do lago C / C BFU 100

Pinho do lago B / C BFU 100

borda em linha reta

borda em linha reta

borda em linha reta

Espessura mm

Tamanho mm 9 12 15 18 20 22 24 30 40

2500 x 1250 100 75 60 50 47 42 38 30 15

Espessura mm

Tamanho mm 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40

2500 x 1250 50 40 30 25 20 20 15 15 12 10

Espessura mm

Tamanho mm 9 12 15 18 21 24 27 30 35 40

2500 x 1250 50 40 30 25 20 20 15 15 12 10

Número de painéis por pacote Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

Painéis de filmes Birch tela BFU 100
Filme tela contraplacado de bétula é adequado para aplicações de carga na construção de veículos.

borda em linha reta

Espessura mm

Tamanho mm 9 12 15 18 21 24 27 30

2500 x 1250 100 75 60 50 45 40 35 21

2500 x 1500 65 50 40 35 30 25 20 20

3000 x 1500 65 50 40 35 30 25 20 20

4000 x 1880 40 35 30

duas vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 15 18 21 24 27

2500 x 1500 60 50 45 40 35

Madeira compensada
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Madeira prensada P2
A madeira prensada P2 é para uso em áreas secas.

Madeira prensada P3
A madeira prensada P3 foi projetado para uso em condições úmidas para NÃO apoio efeitos.

Madeira prensada P5
A madeira prensada P5 é para ser usado para aplicações apoio em condições húmidas.

borda em linha reta

borda em linha reta

borda em linha reta

quatro vezes Macho e fêmea

quatro vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 8 10 13 15 16 18 19 22 25 28 38

2800 x 2070 30 30 30 30 30 26 26 20 20 10 10

4100 x 2070 30 30 30 20 20 20 10 10 10

3300 x 2070 20 20

Espessura mm

Tamanho em mm 13 16 19 25

2827 x 2064 28

4100 x 2070 30 20 20 10

Espessura mm

Tamanho mm 12 16 19 22 25

2827 x 2064 40 34 28 26 22

Espessura mm

Tamanho mm 10 13 16 19 22 25 28 38

2050 x 925 70 54 44 37 32 28 25 18

Espessura mm

Tamanho mm 19 22

2050 x 925 37 32

Número de painéis por pacote Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

Madeira prensada
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QSB placas

DWD placas

QSB P5 E1
A OSB P5 E1 painéis são adequados para aplicações apoio em condições úmidas.

DWD placas
Parede respirável e painel de telhado

quatro vezes Macho e fêmea

duas vezes Macho e fêmea

quatro vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 12 15 18 22 25

2500 x 625 59 47 39 32 28

Espessura mm

Tamanho mm 16

3000 x 1250  40

Espessura mm

Tamanho mm 16

2510 x 635  40

2510 x 1010 40

borda em linha reta

borda em linha reta

Espessura mm

Tamanho mm 12 15 18 22

2514 x 1250 59 47 39 32

Espessura mm

Tamanho em mm 16

3000 x 1247 48

Número de painéis por pacote Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de 37



OSB painéis
OSB 3 EN 300 ECO
Os painéis OSB 3 são adequados para aplicações apoio em condições úmidas.
certificado CE 2 +.

borda em linha reta

Espessura mm

Tamanho mm 8 9 10 11 12 15 18 22 25 30

5000 x 2500 22 18 15 12 11

5000 x 1250 38 31 26 21 19

3000 x 1250 59 47 39 32

2800 x 1250 59 47 39 32 28

2800 x 1196 59 47

2500 x 1250 84 75 69 64 59 47 39 32 28 23

2440 x 1220 84 75 69 64 59 47 39 32 28

quatro vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 8 9 10 11 12 15 18 22 25 30

2500 x 1250 47 39 32 28

2500 x 625 59 47 39 32 28 23

OSB 4 ECO construção
As OSB 4 placas são altamente duráveis   e adequados para aplicações apoio em condições úmidas.
certificado CE 2 +.

borda em linha reta

Espessura mm

Tamanho mm 8 9 10 11 12 15 18 22 25 30

5000 x 2500 22 18 15 12 11 9

5000 x 1250 38 30 25 20 18

3000 x 1250 58 47 39 31 28 23

2800 x 1250 58 47 39 31 28 23

2650 x 1250 58 47 39 31 28 23

2500 x 1250 58 47 39 31 28 23

quatro vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 8 9 10 11 12 15 18 22 25 30

2500 x 1250 59 47 39 32 28 23

2500 x 625 59 47 39 32 28 23

Número de painéis por pacote Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de38



OSB 3 EN 300 álamo F0
Os OSB 3 EN 300 álamo F0 placas são adequados para aplicações apoio em condições úmidas.
OSB placas de madeira em álamo têm um peso menor do que OSB convencional. Certificado CE 2 +.

Número de painéis por pacote      Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

borda em linha reta

Espessura mm

Tamanho mm 8 9 10 11 12 15 18 22 25 30

5000 x 2500 80 64 54 44 40

5000 x 1250 80 64 54 44 40

3000 x 1250 80 64 54 44

2800 x 1250 80 64 54 44 40

2650 x 1250 80 64 54 44 40

2500 x 1250 126 105 105 88 80 64 54 44 40 35

2440 x 1220 126 105 105 88 80 64 54 44 40

quatro vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 8 9 10 11 12 15 18 22 25 30

2500 x 1250 64 54 44 40

2500 x 625 80 64 54 44 40 35

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de 39



Número de painéis por pacote Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

OSB Airstop ECO
O Airstop OSB é adequado para aplicações apoio e é também uma barreira de vapor e uma camada impermeável.

OSB Airstop ECO combina as excelentes propriedades de OSB
moderna, com as crescentes exigências sobre a permeabilidade do ar
Os projetos de construção, como na faixa de casas de baixo consumo energético e 
passiva. OSB Airstop ECO é uma construção placa especialmente concebido com 
a melhoria e precisas propriedades definidas no domínio do ar e permeabilidade ao 
vapor de água.

Abrir difusão sistemas OSB Airstop ECO é multifuncional - como
tabuado reforço, ao mesmo tempo que leva a maiores exigências de
Estanqueidade e camada de controle de vapor.

borda em linha reta

quatro vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 15 18

2800 x 1250 47 39

Espessura mm

Tamanho mm 12 15 18

2500 x 1250 47 39

2500 x 625 59 47 39

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de

OSB painéis
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Número de painéis por pacote Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

OSB Firestop ECO
O Firestop OSB é adequado para aplicações apoio e aumento de aditivos retardantes de fogo!

A base é um super-acabamento da placa de OSB, caracterizado pela norma EN 300 
como Placa de OSB / 3, complementado por retardantes de fogo especial. Em básica
Propriedades deste tipo de disco incluem aumento da resistência ao fogo e
em particular a capacidade de promover o desenvolvimento e não há fogo sem 
se queimar para formar partículas. As placas são de uma classe mais elevada na 
classificação de Fogo em resposta.

borda em linha reta

Espessura mm

Tamanho mm 15 18

3000 x 1250 47

2500 x 1250 39

OSB reflexo ECO
A OSB reflexo ECO é adequado para fins apoio.
Laminação com folha de alumínio proporciona proteção contra o calor do verão sob o telhado.

A base é um super-acabamento da placa de OSB, de OSB Tipo / 3, como uma placa 
de apoio uso em um ambiente úmido. É neste quadro, por laminação, uma folha de 
alumínio reflectora especial com uma pasta à base aplicado. A alta folha de alumínio 
reflectora é caracterizada por uma superfície de baixa emissividade, o eficazmente 
limitada a transferência de calor radiante. Assim, ajuda, a perda de calor no Inverno 
e, ao mesmo tempo excessivo em ganhos solares para reduzir o verão.

borda em linha reta

quatro vezes Macho e fêmea

Espessura mm

Tamanho mm 15

3000 x 1250 47

Espessura mm

Tamanho mm 15 18 22

2500 x 625 47 39 32

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                  fichas técnicas, sob www.bischoff-schaefer.de
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núcleo castanho, B1 (DIN 4102), 
tipo EDF

núcleo castanho, B2 (DIN 4102), 
tipo EDS

Krono Siding

HPL painéis

Krono Plan

Painéis HPL são placas de alta qualidade com uma superfície 
decorativa. Eles oferecem funcionalidade, estilo e design para cada 
indivíduo o gosto. Projetado para uma variedade de aplicações dentro 
de casa e uso ao ar livre, eles permitem a liberdade de criação na 
arquitetura e esboço. Painéis HPL são painéis decorativos de primeira 
classe, em grande escala de papel de celulose impregnado com 
resina de caminhos na de alta temperatura e pressão para formar uma 
solução homogénea, sólida Placa são pressionados. Eles são, em norma 
relevante EN 438 fabricado e são caracterizados por uma excelente
Força de resistência. Eles também são muito duráveis   e longa vida com 
o mínimo de manutenção.

Painéis HPL compactos estão de acordo com a norma EN 438-6 como
placas de apoio e tipo padrão EDS tipo FED (com o aumento da
Resistência ao fogo) foram preparados. Plano krono são os discos 
compactos para  fora. Eles são apropriados para o domínio da 
construção e caracterizado por um elevado grau de solidez da cor à luz 
do sol e radiação UV. Alguns projetos vêm com um filtro UV especial
equipado. Painéis compactos construtiva HPL principalmente para
Fim painel de fachadas e revestimentos usados   para varandas.

O sistema de painel Siding Krono consiste de discos compactos Krono
Plano e acessórios a condizer. O painel de krono Siding tem dimensões 
de 3050 x 255 mm e na parte inferior usinada uma ranhura em que a 
suspensão do painel Suportes de montagem permitem. O sistema de 
painel Siding Krono com base na instalação horizontal de painéis de 
parede em um Subestrutura de madeira diretamente na parede. Pela 
sobreposição os painéis são ocultados elementos de montagem e da 
construção mantém o caráter de fachada cofragem. 

núcleo castanho, B1 (DIN 4102), tipo 
EDF

núcleo castanho, B2 (DIN 4102), tipo 
ED

Comportamento do fogo

Comportamento do fogo

6 mm

8 mm

10 mm

6 mm

8 mm

Espessuras

Espessuras
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Krono 
Plan Color

Krono 
Siding

Tamanho mm: 2800 x 1300 3050 x 1300 5600 x 2040 2800 x 2040 3050 x 255
branco

K 0101   Front white
K 0106 Porcellan white

Uni
U 0112 Stone Grey
U 0121 Capri Blue
U 0125 Royal Blue
U 0131 Yellow
U 0153 Green
U 0162 Graphite Grey
U 0164 Anthracite
U 0171 Slate Grey
U 0182 Dark Brown
U 0190 Black
U 0191 Cool Grey
U 0515 Sand
U 0527 Papyrus White

Intensivo
U 8820 Magnolia
U 8821 Salmon
U 8822 Sand Beige
U 8824 Light Beige
U 8825 Dark Beige
U 8830 White Grey
U 8831 Grey
U 8832 Stone Grey
U 8840 Green Grey
U 8841 Aquamarine
U 8842 Ink Blue
U 8845 Grass Green
U 8846 Light Green
U 8847 Sea Green
U 8848 Jadeite Green
U 9550 Terracota
U 9551 Oxyd Red
U 9552 Wine Red
U 9553 Cappuccino
U 9554 Coral
U 9555 Steel Blue
U 9556 Royal Yellow
U 9557 Sunny Yellow
U 9558 Pale Yellow
U 9559 Light Yellow
U 9560 Night Blue
U 9561 Ocean Green

Fantasia
U 0287 Light Granite
U 6015 Metallic Red
U 6016 Metallic Grey

Madeira
U 6017 Winston Cedar
U 6018 Norfolg Ahorn
U 6044 Hinghland Asche
U 6045 Metropolis
U 6046 Palisander
U 6047 Amazon grau
U 6048 Amazon braun
U 6049 Eiche hell

Krono Plan Color Baucompact Krono Plan Color Krono Siding

Cores, decoração
e tamanhos de chapa

Para mais informações sobre superfícies sob www.bischoff-schaefer.de
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Multitherm 140
Isolamento universal

Multitherm 110
Isolamento universal

Top/Multitherm 180 D
isolamento de fachadas

Room 150
Gesso placa de base dentro de casa

Floor 140
isolamento de chão

Floor 140
isolamento de chão

Top 180
isolamento de fachadas

Wall 140
Gesso rodapé parede exterior

Isolamento de fibra 
de madeira
Materiais isolantes feitos de fibras de madeira 
macia é um moderno e método ambientalmente
amigável para o isolamento.
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Multitherm 110
Isolamento universal

Multitherm 140
Isolamento universal

Wall 140
Gesso substituto para a madeira sólida 
e parede exterior

Wall 180
Placa de base de gesso para
madeira de construção da estrutura

Multitherm 180 D
O aumento da proteção contra incêndio

Floor 140
Isolamento de chão

Room 150
Placa base de gesso para uso interno

Flex 50
Isolamento flexível

Top 220 / TOP 180
Isolamento do telhado (condições 
meteorológicas)

Top 160 / TOP 140
(condições meteorológicas) 
isolamento do telhado

Top 220/180/160/140
isolamento do telhado (condições meteorológicas)

Floor 140
isolamento de chão

Flex 50
isolamento flexível

Room 150
Gesso placa de base 

dentro de casa

Flex 50
isolamento flexível

Wall 180
Gesso rodapé de madeira 
construção de armação

Flex 50
isolamento flexível
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Flex 50
Isolamento flexível

medida eficaz
(m2 por placa)

embotado 565 x 1200 mm 
(0,68 m2)

esspessura 
em mm

Preços em €/m2 m2 por 
palete

peças por 
palete

m2 por 
palete

peças por 
palete

m2 por 
palete

peças por 
palete

40 4,00 70,51 104 105,77 156 141,02 208

50 5,00 54,24 80 81,36 120 108,48 160

60 5,50 48,82 72 73,22 108 97,63 144

80 7,00 37,97 56 56,95 84 75,94 112

100 8,50 27,12 40 40,68 60 54,24 80

120 10,00 27,12 40 40,68 60 54,24 80

140 12,00 21,70 32 32,54 48 43,39 64

160 13,50 20,34 30 30,51 45 40,68 60

180 15,50 16,27 24 24,41 36 32,54 48

200 17,00 16,27 24 24,41 36 32,54 48

220 19,00 13,56 20 20,34 30 27,12 40

240 20,50 13,56 20 20,34 30 27,12 40

tamanho da 
chapa

embotado
500–800 mm largura x 1200 mm

espessura 
em mm

Preços em €/m2

80 7,50

100 9,00

120 11,00

140 12,50

160 14,00

180 16,00

200 18,00

220 20,00

240 21,50

Formatos norma

Tamanhos especiais possivel na largura de 500-800 mm!

Quantidade mínima de FLEX 50 um „pequeno palete“.

pequeno 
palete

C 120 cm - L 120 cm - A 240 cm

palete 
media

C 180 cm - L 120 cm - A 240 cm

palete 
grande

C 240 cm - L 120 cm - A 240 cm

Disponível para encomenda

Preços €/m2

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA.46



Nome isolamento bordo WF-EN13171-T2-TR1-AF5-MU1/2
General aprovação edifíci DiBt Z-23.15 1828
Densidade 50 kg/m3

Valor de condutividade térmica λD 0,037 W/(m·K)
Valor de cálculo da condutividade térmica λ 0,038 W/(m·K)

Comportamento ao fogo de acordo com a norma DIN EN 13501 E
Construindo classe de material de acordo com a norma DIN 4102 B2
Completa fibras de madeira de declaração poliamida (fibra aglutinante), fosfato de amônio (retardante de fogo)
Método de produção processo seco
Resistência à difusão de vapor de água  μ 1/2
Capacidade de calor específico 2100 (J/kg K)
Eliminação de resíduos números-chave AVV 030105, 170201

Flex 50 é o isolamento óptimo entre vigas para a área do telhado e 
estrutura de madeira de construção. Flex 50 é bom por
Efeito de aperto é fácil de usar. 

Descrição do produto

Aplicações de acordo

Aplicações de acordo com DIN 4108-10

Cavidade de isolamento nas paredes 

Estrutura de madeira e estrutura de madeira 
de construção 

Isolamento de vigas de madeira 

Isolamento do teto do porão 

Instalação de níveis de isolamento 

Download da ficha técnica em
www.bischoff-schaefer.de

Condutividade térmica λD: 0,037 W/(m·K) 

Densidade: 50 kg/m3

Propriedades de fibra de madeira de isolamento Flex 50

Flex 50
como isolamento cavidade
em estrutura de madeira 

de construção

Flex 50
Como um nível de 

instalação OSB
Placa de fibra de gesso

Flex 50
como isolamento cavidade
em estrutura de madeira 

de construção

Room 150

Top

Gipsfaserplatte

OSB

Solitex WA

DAD-dk, DZ, DI-zk, WH, WI-zk, WTR

OSB

Multitherm 180 D

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                     fichas técnicas, sob www.bischoff schaefer.de 47



Multitherm 110
Isolamento universal

medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 1250 mm
(0,73 m2)

580 x 1500 mm
(0,87 m2)

580 x 2000 mm
(1,16 m2)

580 x 2500 mm
(1,45 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

60 9,00 29,00 34,80 46,40 58,00 40

80 11,50 21,75 26,10 34,80 43,50 30

100 14,00 17,40 20,88 27,84 34,80 24

120 16,50 14,50 17,40 23,20 29,00 20

140 19,00 11,60 13,92 18,56 23,20 16

160 21,00 10,15 12,18 16,24 20,30 14

180 24,00 8,70 10,44 13,92 17,40 12

200 26,50 8,70 10,44 13,92 17,40 12

220 29,00 7,25 8,70 11,60 14,50 10

240 31,50 7,25 8,70 11,60 14,50 10

medida eficaz
(m2 por placa)

embotado 600 x 1250 mm 
(0,75 m2)

600 x 1500 mm 
(0,90 m2)

600 x 2000 mm 
(1,20 m2)

600 x 2500 mm 
(1,50 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

40 5,50 43,50 52,50 69,90 87,00 58

60 8,00 30,00 36,00 48,00 60,00 40

80 10,50 22,50 27,00 36,00 45,00 30

100 13,00 18,00 21,60 28,80 36,00 24

120 15,50 15,00 18,00 24,00 30,00 20

140 18,00 12,00 14,40 19,20 24,00 16

160 20,00 10,50 12,60 16,80 21,00 14

180 23,00 9,00 10,80 14,40 18,00 12

200 25,50 9,00 10,80 14,40 18,00 12

220 28,00 7,50 9,00 12,00 15,00 10

240 30,50 7,50 9,00 12,00 15,00 10

Preços  €/m2 Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA.

medida eficaz
(m2 por placa)

níveis dobre 600 x 1250 mm 
(0,75 m2)

600 x 1500 mm 
(0,90 m2)

600 x 2000 mm 
(1,20 m2)

600 x 2500 mm 
(1,50 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

60 8,50 30,00 36,00 48,00 60,00 40

80 11,00 22,50 27,00 36,00 45,00 30

100 13,50 18,00 21,60 28,80 36,00 24

120 16,00 15,00 18,00 24,00 30,00 20

140 18,50 12,00 14,40 19,20 24,00 16

160 20,50 10,50 12,60 16,80 21,00 14

180 23,50 9,00 10,80 14,40 18,00 12

200 26,00 9,00 10,80 14,40 18,00 12

220 28,50 7,50 9,00 12,00 15,00 10

240 31,00 7,50 9,00 12,00 15,00 10
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Descrição do produto

Multitherm 110 é uma placa de isolamento de pressão apertado 
fibra de madeira com baixo peso e excelente valor para a 
condutividade térmica. O Multitherm 110 pode universalmente ser 
usado no telhado e paredes. Combinado com Multitherm 140 é uma
solução de custo eficaz em altíssima isolamento espessuras.

Aplicações de acordo com DIN 4108-10

Placa de base para o telhado e parede;

adequado para receber instalações

Download da ficha técnica em

www.bischoff-schaefer.deCondutividade térmica λD: 0,037 W/(m·K)

Densidade: 110 kg/m3

Nome isolamento bordo WF-EN13171-T4-CS(10\Y)40-TR5-WS1,0-AF100-MU3
General aprovação edifício DiBt Z-23.15 1828
Densidade de 110 kg/m3

Valor de condutividade térmica  λD 0,037 W/(m·K)
Valor de cálculo da condutividade térmica λ 0,039 W/(m·K)
Comportamento ao fogo de acordo com a norma DIN EN 13501 E
Construindo classe de material de acordo com a norma DIN 4102 B2
Cheio de fibra de madeira de declaração PMDI cola, parafina
Método de produção processo seco
A resistência à compressão perpendicular ao plano ≥ 50 kPa
Resistência à difusão de vapor de água μ 3
Resistência ao fluxo comprimento relacionada > 100 kPa·s/m2

Absorção de água de curto prazo < 1,0 kg/m2

Capacidade de calor específico de 2100 (J/kg K)
Eliminação de resíduos números-chave AVV 030105, 170201

Propriedades painel de madeira de fibras Multitherm 110

DAD-dg, DZ, DI-zg, DEO-dg, WAB-dg, WH, WI-zg, WTR

Solitex UD

DA Connect

Multitherm 110
combinação de baixo 

custo com Multitherm 140

Multitherm 140

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                     fichas técnicas, sob www.bischoff schaefer.de 49



Multitherm 140
Isolamento universal

Preços  €/m2 Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA.

medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 1250 mm
(0,73 m2)

580 x 1500 mm
(0,87 m2)

580 x 2000 mm
(1,16 m2)

580 x 2500 mm
(1,45 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

40 8,00 42,05 50,46 67,28 84,10 58

60 10,50 29,00 34,80 46,40 58,00 40

80 13,50 21,75 26,10 34,80 43,50 30

100 17,00 17,40 20,88 27,84 34,80 24

120 19,50 14,50 17,40 23,20 29,00 20

140 23,00 11,60 13,92 18,56 23,20 16

160 25,00 10,15 12,18 16,24 20,30 14

180 28,50 8,70 10,44 13,92 17,40 12

200 30,50 8,70 10,44 13,92 17,40 12

220 33,50 7,25 8,70 11,60 14,50 10

240 36,50 7,25 8,70 11,60 14,50 10

medida eficaz
(m2 por placa)

níveis dobre 600 x 1250 mm 
(0,75 m2)

600 x 1500 mm 
(0,90 m2)

600 x 2000 mm 
(1,20 m2)

600 x 2500 mm 
(1,50 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

40 7,50 43,50 52,20 69,60 87,00 58

60 10,00 30,00 36,00 48,00 60,00 40

80 13,00 22,50 27,00 36,00 45,00 30

100 16,50 18,00 21,60 28,80 36,00 24

120 19,00 15,00 18,00 24,00 30,00 20

140 22,50 12,00 14,40 19,20 24,00 16

160 24,50 10,50 12,60 16,80 21,00 14

180 28,00 9,00 10,80 14,40 18,00 12

200 30,00 9,00 10,80 14,40 18,00 12

220 33,00 7,50 9,00 12,00 15,00 10

240 36,00 7,50 9,00 12,00 15,00 10

medida eficaz
(m2 por placa)

embotado 600 x 1250 mm 
(0,75 m2)

600 x 1500 mm 
(0,90 m2)

600 x 2000 mm 
(1,20 m2)

600 x 2500 mm 
(1,50 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

20 4,50 90,00 108,00 144,00 180,00 120

40 7,00 43,50 52,20 69,60 87,00 58

60 9,50 30,00 36,00 48,00 60,00 40

80 12,50 22,50 27,00 36,00 45,00 30

100 16,00 18,00 21,60 28,80 36,00 24

120 18,50 15,00 18,00 24,00 30,00 20

140 22,00 12,00 14,40 19,20 24,00 16

160 24,00 10,50 12,60 16,80 21,00 14

180 27,50 9,00 10,80 14,40 18,00 12

200 29,50 9,00 10,80 14,40 18,00 12

220 32,50 7,50 9,00 12,00 15,00 10

240 35,50 7,50 9,00 12,00 15,00 10
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Multitherm 140 é resistente a pressão contínua hidrofóbica 
(resistente à água) de isolamento para telhados e fachadas. 

Descrição do produto

Condutividade térmicat λD: 0,040 W/(m·K)

Densidade: 140 kg/m3

Nome isolamento bordo WF-EN13171-T4-CS(10\Y)70-TR20-WS1,0-AF100-MU3
General aprovação edifício DiBt  Z-23.15 1828
Densidade de 140 kg/m3

Valor de condutividade térmica λD 0,040 W/(m·K)
Valor de cálculo da condutividade térmica λ 0,042 W/(m·K)
Comportamento ao fogo de acordo com a norma DIN EN 13501 E
Construindo classe de material B2 de acordo com a norma DIN 4102 B2
Cheio de fibra de madeira de declaração PMDI cola, parafina
Método de produção processo seco
A resistência à compressão perpendicular ao plano ≥ 90 kPa
Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 20 kPa
Resistência à difusão de vapor de água μ 3
Resistência ao fluxo comprimento relacionada > 100 kPa·s/m2

Absorção de água de curto prazo < 1,0 kg/m2

Capacidade de calor específico de 2100 (J/kg K)
Eliminação de resíduos números-chave AVV 030105, 170201

Propriedades Multitherm 140

Multitherm 110

Multitherm 140
Resistente à pressão placa de 
isolamento para o isolamento 

do telhado

Solitex UD

DA Connect

Aplicações de acordo com DIN 4108-10

isolamento do telhado

extensivamente para a parede e teto

atrás de fachadas

diretamente para cavalete

Download ficha técnica em
www.bischoff-schaefer.de

 DAD-dm, DI-zg, DEO-dm, WAB-dm, WH, WI-zg, WTR

011-7D006

 Download de informações adicionais do produto, tais como
                                     fichas técnicas, sob www.bischoff schaefer.de 51



Top
Sob a placa de cobertura e a influência do tempo, 
isolamento do telhado com revestimento de látex 
antiderrapante!

011-7D007

medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 2000 mm 
(1,16 m2)

580 x 2500 mm 
(1,45 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete Peça/palete

35 8,00 76,56 95,70 66

50 11,00 55,68 69,60 48

60 13,00 46,40 58,00 40

80 17,00 34,80 43,50 30

100 21,00 27,84 34,80 24

120 25,00 23,20 29,00 20

140 28,00 18,56 23,20 16

160 32,00 16,24 20,30 14

Top 180 com o aumento da força

Valor de condutividade térmica λD 0,042 W/(m·K) o valor nominal de condutividade térmica λ 0,044 W/(m·K)
Densidade 180 kg/m3 compressão força perpendicular ao plano ≥ 200 kPa

Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 30 kPa

Top 220 com o aumento da força
medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 2000 mm 
(1,16 m2)

580 x 2500 mm 
(1,45 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete Peça/palete

22 6,00 125,28 156,60 108

35 8,50 76,56 95,70 66

40 9,50 67,28 84,10 58

50 12,00 55,68 69,60 48

60 14,00 46,40 58,00 40

Valor de condutividade térmica λD 0,047 W/(m·K) o valor nominal de condutividade térmica λ 0,050 W/(m·K)
Densidade 220 kg/m3 compressão força perpendicular ao plano ≥ 280 kPa

Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 42 kPa

Preços  €/m2 Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA.52



Descrição do produto Top 220 e Top 180 Aplicações de acordo com DIN 4108-10

Room 150

Top 220 ou 180
isolamento do telhado a influên-

cia do tempo. Deitado direta-
mente no caibro!

Flex 50

DAD-ds, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WZ
Top é uma placa resistente e influência do tempo,  alta pressão de 
isolamento. A partir de uma inclinação do telhado de 15 °, o topo 
é um impermeávelsob telhado oito semanas resistente a influência 
do tempo livre. Além disso, o topo é também apropriado para um 
isolamento de fachada a influência do tempo. A superfície tem um 
revestimento de látex antiderrapante.

OSB

Características gerais Top 220 e Top 180

General aprovação edifício DiBt  Z-23.15 1828
Comportamento ao fogo de acordo com a norma DIN EN 13501 E
Construindo classe de material de acordo com a norma DIN 4102 B2
Cheio de fibra de madeira de declaração PMDI cola, cera, látex
Método de produção processo seco
Resistência à difusão de vapor de água μ 3
Resistência ao fluxo comprimento relacionada > 100 kPa·s/m2

Absorção de água de curto prazo < 1,0 kg/m2

Capacidade de calor específico de 2100 (J/kg K)
Enaçãolimi de resíduos números-chave AVV 030105, 170201

isolamento do telhado temporariamente e influência 
do tempo (de 15 ° inclinação do telhado)

Segundo a opinião dos especialistas, o
pesquisa da madeira da Áustria como um sub-teto à 
prova de chuva adequado para OEN B4119.

Repelente de água mais baixa plataforma do telhado 
e da parede da placa

A UDP acordo ZVDH

Download ficha técnica em
www.bischoff-schaefer.de

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                     fichas técnicas, sob www.bischoff schaefer.de 53



Top
Sob a placa de cobertura e a influência do tempo, 
isolamento do telhado com revestimento de látex 
antiderrapante!

Top 160 com maior valor de isolamento
medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 2000 mm 
(1,16 m2)

580 x 2500 mm 
(1,45 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete Peça/palete

80 16,00 34,80 43,50 30

100 19,00 27,84 34,80 24

120 23,00 23,20 29,00 20

140 26,50 18,56 23,20 16

160 30,00 16,24 20,30 14

Valor de condutividade térmica λD 0,041 W/(m·K) o valor nominal de condutividade térmica λ 0,043 W/(m·K)
Densidade 160 kg/m3 compressão força perpendicular ao plano ≥ 150 kPa

Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 25 kPa

Top 140 com maior valor de isolamento
medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 2000 mm 
(1,16 m2)

580 x 2500 mm 
(1,45 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete Peça/palete

100 18,00 27,84 34,80 24

120 21,00 23,20 29,00 20

140 25,00 18,56 23,20 16

160 27,50 16,24 20,30 14

180 30,00 13,92 17,40 12

200 32,50 13,92 17,40 12

220 36,50 11,60 14,50 10

240 39,50 11,60 14,50 10

Valor de condutividade térmica λD 0,040 W/(m·K) o valor nominal de condutividade térmica λ 0,042 W/(m·K)
Densidade 140 kg/m3 compressão força perpendicular ao plano ≥ 100 kPa

Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 20 kPa

Preços  €/m2 Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA.54



Características gerais  Top 160 e  Top 140

Descrição do produto Top 160 e Top 140

isolamento do telhado temporariamente e influência 
do tempo (de 15 ° inclinação do telhado)

Segundo a opinião dos especialistas, o
pesquisa da madeira da Áustria como um sub-teto à 
prova de chuva adequado para OEN B4119.

Repelente de água mais baixa plataforma do telhado 
e da parede da placa

A UDP acordo ZVDH

Download ficha técnica em
www.bischoff-schaefer.de

Aplicações de acordo com DIN 4108-10

DAD-ds, DI-zg, DEO-ds, WAB-ds, WH, WI-zg, WZ
Top é uma placa de isolamento e a influência do tempo. A partir 
de uma inclinação do telhado de 15 °, o topo é um impermeável 
sob o telhado oito semanas a influência do tempo livre. Além disso, 
o topo é também apropriado para um isolamento de fachada a 
influência do tempo. O superfície tem um revestimento de látex 
antiderrapante.

Top 160 oder 140
isolamento do telhado 

influência do tempo. Deitado 
diretamente no caibro!

OSB

General aprovação edifício DiBt  Z-23.15 1828
Comportamento ao fogo de acordo com a norma DIN EN 13501 E
Construindo classe de material de acordo com a norma DIN 4102 B2
Cheio de fibra de madeira de declaração PMDI cola, cera, látex
Método de produção processo secon
Resistência à difusão de vapor de água μ 3
Resistência ao fluxo comprimento relacionada > 100 kPa·s/m2

Absorção de água de curto prazo < 1,0 kg/m2

Capacidade de calor específico de 2100 (J/kg K)
Eliminação de resíduos números-chave AVV 030105, 170201

Room 150

Flex 50

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                     fichas técnicas, sob www.bischoff schaefer.de 55



Wall 140
Gesso substituto da madeira maciça e alvenaria fora

medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 800 mm
(0,46 m2)

580 x 1250 mm
(0,73 m2)

580 x 1500 mm
(0,87 m2)

580 x 2000 mm
(1,16 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

60 12,00 18,56 29,00 34,80 46,40 40

80 15,00 13,92 21,75 26,10 34,80 30

100 19,00 11,14 17,40 20,88 27,84 24

120 22,00 9,28 14,50 17,40 23,20 20

140 25,50 7,42 11,60 13,92 18,56 16

160 28,00 6,50 10,15 12,18 16,24 14

180 31,00 5,57 8,70 10,44 13,92 12

200 33,00 5,57 8,70 10,44 13,92 12

medida eficaz
(m2 por placa)

níveis dobre 600 x 800 mm 
(0,48 m2)

600 x 1250 mm 
(0,75 m2)

600 x 1500 mm 
(0,90 m2)

600 x 2000 mm 
(1,20 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

60 11,50 19,20 30,00 36,00 48,00 40

80 14,50 14,40 22,50 27,00 36,00 30

100 18,50 11,52 18,00 21,60 28,80 24

120 21,50 9,60 15,00 18,00 24,00 20

140 24,50 7,68 12,00 14,40 19,20 16

160 27,50 6,72 10,50 12,60 16,80 14

180 30,00 5,76 9,00 10,80 14,40 12

200 32,00 5,76 9,00 10,80 14,40 12

medida eficaz
(m2 por placa)

embotado 600 x 800 mm 
(0,48 m2)

600 x 1250 mm 
(0,75 m2)

600 x 1500 mm 
(0,90 m2)

600 x 2000 mm 
(1,20 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

60 11,00 19,20 30,00 36,00 48,00 40

80 14,00 14,40 22,50 27,00 36,00 30

100 18,00 11,52 18,00 21,60 28,80 24

120 21,00 9,60 15,00 18,00 24,00 20

140 24,50 7,68 12,00 14,40 19,20 16

160 27,00 6,72 10,50 12,60 16,80 14

Preços  €/m2 Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA.56



Aplicações

Wall 140 é uma pressão firme, rebocadas de isolamento de fibra de 
madeira para que nos substratos superfície inteira, como alvenariae 
de madeira sólida na área da parede exterior. 

Descrição do produto

Porção de parede exterior e interior de madeira sólida 
diretamente para reborcar

da diretamente para reborcar

Download ficha técnica em
www.bischoff-schaefer.de

Características Wall 140

Wall 140

Interior gesso Interior gesso

gesso exterior

Wall 140

Room 150 Room 150

Condutividade térmica λD: 0,040 W/(m·K)

Densidade:140 kg/m3

General WDVS aprovação edifício Z-33.43-1368, Z-33.4-1366
General aprovação edifício DiBt  Z-23.15 1828
Densidade de 140 kg/m3

Valor de condutividade térmica λD 0,040 W/(m·K)
Valor de cálculo da condutividade térmica λ 0,042 W/(m·K)
Comportamento ao fogo de acordo com a norma DIN EN 13501 E
Construindo classe de material de acordo com a norma DIN 4102 B2
Cheio de fibra de madeira de declaração PMDI cola, parafina
Método de produção processo secon
A resistência à compressão perpendicular ao plano ≥ 100 kPa
Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 20 kPa
Resistência à difusão de vapor de água μ 3
Resistência ao fluxo comprimento relacionada > 100 kPa·s/m2

Consumo de água de curto prazo ≤ 1,0 kg/m2

Capacidade de calor específico de 2100 (J/kg K)
Eliminação de resíduos números-chave AVV 030105, 170201

gesso exterior

NOVO!autorização-WDVS

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                     fichas técnicas, sob www.bischoff schaefer.de 57



Wall 180
Placa de base de gesso para a construção de estrutura 
de madeira

Wall 180 Chapa

medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 1250 mm
(0,73 m2)

580 x 1500 mm
(0,87 m2)

580 x 2000 mm
(1,16 m2)

580 x 2500 mm
(1,45 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

40 11,00 42,05 50,46 67,28 84,10 58

60 15,00 29,00 34,80 46,40 58,00 40

80 19,00 21,75 26,10 34,80 43,50 30

100 24,00 17,40 20,88 27,84 34,80 24

120 28,00 14,50 17,40 23,20 29,00 20

140 32,00 11,60 13,92 18,56 23,20 16

160 36,00 10,15 12,18 16,24 20,30 14

medida eficaz
(m2 por placa)

embotado 600 x 1250 mm 
(0,75 m2)

600 x 1500 mm 
(0,90 m2)

600 x 2000 mm 
(1,20 m2)

600 x 2500 mm 
(1,50 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete m2 por palete m2 por palete Peça/palete

20 5,50 90,00 108,00 144,00 180,00 120

40 10,50 43,50 52,20 69,60 87,00 58

Preços  €/m2 Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Preços  €/m2 Programa Express - curto prazo Disponível para encomenda

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA.58



Aplicações

Wall 180 é uma resistência de alta pressão, plasterable Placa de 
isolamento de fibra de madeira para colocar em estruturas de 
madeira reticuladas na área de parede exterior.

Descrição do produto

Madeira moldura da área de parede exterior 
diretamente para reborcar

da diretamente para reborcar

Download ficha técnica em
www.bischoff-schaefer.de

Características Wall 180

Wall 180

Flex 50

Flex 50

Placa de fibra de gesso

OSB

011-7D008

Condutividade térmica λD: 0,042 W/(m·K)

Densidade: 180 kg/m3

General aprovação edifício WDVS Z-33.43-1368, Z-33.4-1366
General aprovação edifício DiBt  Z-23.15 1828
Densidade de 180 kg/m3

Valor de condutividade térmica λD 0,042 W/(m·K)
Valor de cálculo da condutividade térmica λ 0,044 W/(m·K)
Comportamento ao fogo de acordo com a norma DIN EN 13501 E
Construindo classe de material de acordo com a norma DIN 4102 B2
Cheio de fibra de madeira de declaração PMDI cola, parafina
Método de produção processo seco
A resistência à compressão perpendicular ao plano ≥ 200 kPa
Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 30 kPa
Resistência à difusão de vapor de água μ 3
Resistência ao fluxo comprimento relacionada > 100 kPa·s/m2

Consumo de água de curto prazo ≤ 1,0 kg/m2

Capacidade de calor específico de 2100 (J/kg K)
Eliminação de resíduos números-chave AVV 030105, 170201

gesso exterior

NOVO!autorização-WDVS

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                     fichas técnicas, sob www.bischoff schaefer.de 59



Floor 140
Isolamento de chão

Room 150 Placa base de gesso para uso interno

Floor 140

Condutividade térmica λD: 0,040 W/(m·K)

Densidade: 140 kg/m3

Condutividade térmica λD: 0,041 W/(m·K)

Densidade de: 150 kg/m3

medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea com 
barra 

Macho e fêmea 580 x 1500 mm
(0,87 m2)

580 x 2500 mm 
(1,45 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 Preços em €/m2 m2 por palete m2 por palete Peça/palete

40 9,00 9,00 50,46 84,10 58

60 11,50 11,50 34,80 58,00 40

medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmea 580 x 1250 mm 
(0,73 m2)

espessura em mm Preços em €/m2 m2 por palete Peça/palete

40 9,00 42,05 58

60 13,00 29,00 40

80 16,50 21,75 30

100 20,00 17,40 24

Preços em € descrição

4,30 Madeira tira 35 mm de espessura, 60 mm de largura, 2 m de comprimento

Placa de isolamento de fibra de madeira com tiras de inserção para a 
fixação de construção do chão. Placa de isolamento de fibra de madeira, 
sem inserção tira como base para betonilha de construções seca.

Room 150 gesso isolamento de fibra de madeira para as paredes interiores.
Room 150 está na alvenaria, painéis à base de madeira (por exemplo, OSB), 
paredes de madeira maciça e conclusões barracas de madeira estão ligados.

General aprovação edifício DiBt Z-23.15 1828
Densidade de 150 kg/m3

Valor de condutividade térmica λD 0,041 W/(m·K)
Valor de cálculo da condutividade térmica λ 0,043 W/(m·K)
Comportamento ao fogo de acordo com a 
norma DIN EN 13501

E

Construindo classe de material de acordo 
com a norma DIN 4102

B2

A resistência à compressão perpendicular ao 
plano

≥ 90 kPa

Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 20 kPa

Características Room 150

General aprovação edifício DiBt  Z-23.15 1828
Densidade de 140 kg/m3

Valor de condutividade térmica λD 0,040 W/(m·K)
Valor de cálculo da condutividade térmica λ 0,042 W/(m·K)
Comportamento ao fogo de acordo com a norma 
DIN EN 13501

E

Construindo classe de material de acordo com a 
norma DIN 4102

B2

A resistência à compressão perpendicular ao 
plano

≥ 100 kPa

Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 20 kPa
Resistência ao fluxo comprimento relacionada > 100 kPa·s/m2

Absorção de água de curto prazo < 1,0 kg/m2

Características Floor 140

Room 150

Wall 140

Interior gessogesso exterior

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA.
60



Multitherm 180 D
Aumento da resistência ao fogo (D) para fachadas ventiladas

A nova fibra de madeira de isolamento Multitherm 180 D montamos 
padrões de segurança e comportamento do fogo.
O Multitherm 180 D alcançou a classificação de acordo com EN 13 
501-1 o comportamento do fogo D-s2, d0.

Atende o aumento do pedido de proteção contra incêndio para o 
isolamento de ÖNORM B 3806 para ventilados ou fachadas ventila-
das posto a frente.

medida eficaz
(m2 por placa)

Macho e fêmear  580 x 2000 mm
(1,16 m2)

espessura 
em mm

Preços em €/m2 m2 por palete Peça/palete 

20 6,00 139,20 120

40 11,00 67,28 58

60 15,00 46,40 40

80 19,00 34,80 30

100 24,00 27,84 24

120 28,00 23,20 20

140 32,00 18,56 16

160 36,00 16,24 14

General aprovação edifício DiBt  Z-23.15 1828
Densidade de 180 kg/m3

Valor de condutividade térmica λD 0,042 W/(m·K)
Valor de cálculo da condutividade térmica λ 0,044 W/(m·K)
Comportamento ao fogo de acordo com a norma 
DIN EN 13 501-1

D

Construindo classe de material de acordo com a 
norma DIN 4102

B2

A resistência à compressão perpendicular ao plano ≥ 200 kPa
Resistência à tracção perpendicular ao plano ≥ 30 kPa

Características Multitherm 180 D

Flex 50

Multitherm 180 D

fachada posta a frente 
ventilada ou ventilados

OSB

Condutividade térmica λD: 0,042 W/(m·K)

Densidade: 180 kg/m3

Programa Express - curto prazo

Disponível para encomenda

Preços  €/m2

Download de informações adicionais do produto, tais como
                                     fichas técnicas, sob www.bischoff schaefer.de 61



DB+
Reforçado vapor cheque e papel de revestimento de membrana 
impermeável, com isolamento entre as vigas, com s

d
-valor variável 

úmido.

INTELLO 
Alta performance vapor cheque e membrana impermeável com 
isolamento entre as madeiras de apoio, com  valor s

d
- variável úmido.

tecido polipropileno

Membrana copolímero de polietileno

Dicke 0,2 mm

s
d
--valor médio / variável úmido 7,5 m / 0,25–10 m

Gramatura de 85 g/m²

Resistência à temperatura: -40 °C bis +80 °C

Tração máxima ao longo/transverso: 120 N/5 cm / 90 N/5 cm

comprimento do rolo largura do rolo área peso do rolo Preços em €/m2 Preço em € /rolo

50 m 1,50 m 75,0 m2 7 kg 2,40 180,00

developed and 
produced by 
pro clima

07
EN 13984

07
EN 13984

Use como um cheque vapor e membrana impermeável no telhado, 
telhado oblíquo, parede, teto e piso. Para combinação com todos os 
isolamentos baco em forma de placa de fibra apropriado.

Máxima segurança para a construção do isolamento, melhor 
proteção contra estrago de obras, mofo também determinada 
entrada de umidade imprevistas; particularmente grande, 
eficaz em todos os climas resistência à difusão de umidade variável 
com mais de propagação de 40 vezes; s

d
-valor superior a 10 m no ar 

de inverno, s
d
-valor de 0,25 m em. volta difusão deVerão.

Área de aplicação

Vantagem Especificações

Use como um cheque vapor e membrana impermeável no telhado, 
parede, teto e do chão. Indicado para estruturas com isolamento de 
fibra.

Proteção contra estrago de obras e mofo, de alta segurança com 
entrada de umidade imprevisto, alta resistência à tração, para todos 
isolamentos térmicos adequado fibrosa; solução ecológica para 
empanque a envolvente do edifício.

Àrea de aplicação

Vantagem

comprimento do rolo largura do rolo área peso do rolo Preços em €/m2 Preço em € /rolo

50 m 1,35 m 67,5 m2 13 kg 1,92 130,00

50 m 1,70 m 85,0 m2 16 kg 1,92 163,00

via: artão construção, colado com PE

equipamento: vidro vestuário de seda

Espessura: 0,23 mm

s
d
-valor médio / variável úmido: 2,3 m / 0,6 a 4 m

peso plano: 185 g/m²

Resistência térmica: permanente até 40 ° C

Tracção máxima ao longo/
transverso:

550 N/5 cm / 300 N/5 cm

Especificações

developed and 
produced by 
pro clima

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Solitex UD Connect
3-camadas convés inferior e forros

DA Connect
Vapor de verificação e de membrana com um isolamento hermético 
dentro ou fora da estrutura de suporte.

Proteção e capa de lã : Polipropileno

Membrana: Polipropileno

Espessura: 0,45 mm

s
d
--valor: 2,3 m

Gramatura: 130 g/m²

Resistência à temperatura: –40 °C bis +100 °C

Tração máxima ao longo/transverso: 230 N/5 cm / 190 N/5 cm

comprimento do rolo largura do rolo área peso do rolo Preço em €/m2 Preço em € /rolo

50 m 1,50 m 75,0 m2 11 kg 2,16 162,00

Uso como um apertado barreira de vapor de água e a membrana 
impermeável nas formas, por exemplo, sob o isolamento viga.

Proteção contra os elementos durante a construção, repelente de 
água e à prova d‘água; acessíveis; função simultânea como verifi-
cação de estanqueidade e uma camada de vapor;
DA connect: com duas tiras auto-adesivas integrados ao longo do 
bordas longitudinais.

Àrea de aplicação

Vantagem Especificações

Proteção e cobertura de lã: Polipropileno-microfibra

Membrana: TEEE, monolítico

Espessura: 0,50 mm

s
d
--valor: 0,02 m variável úmido

Reacção ao fogo: E

Intemperismo: 3 meses

Impermeabilidade:  W1 passou

Coluna de água: > 2.500 mm

Gramatura: 140 g/m²

Resistência à temperatura: –40 °C bis +100 °C

Tração máxima ao longo/transverso: 270 N/5 cm / 200 N/5 cm

comprimento do rolo largura do rolo área peso do rolo Preço em €/m2 Preço em € /rolo

50 m 1,50 m 75,0 m2 12 kg 2,28 171,00

Use como permeável sob tensão ou sub-capa
em cofragens, MDF e madeira painéis do teto de fibra e sub o 
calor de todos os tipos de materiais isolantes e, como membrana 
impermeável à renovação do exterior.

alta resistência à abrasão por micro fibras de lã, muito alta 
resistência à chuva; estabilidade térmica muito elevada, apropriado 
como um direito um USB / UDB-A, também com duas tiras 
auto-adesivas integradas juntamente das bordas longitudinais 
disponíveis, através de protecção contra a queda de acordo com os 
requisitos da associação profissional.

Área de aplicação

Vantagem

Especificações

07
EN 13984

developed and 
produced by 
pro clima

developed and 
produced by 
pro clima

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Tescon NAiDEC
Fita de vedação dupla face

Use como uma fita de vedação sob as ripas com inclinado estrutu-
ras de telhado. Apropriado como acessórios para criar de cober-
turas improvisados nas folhas de dados do produto ZVDH para o 
andar inferior e forros.

Muito boa vedação - penetra profundamente na estrutura do forro-
steto um, resistente à água, cumpre os requisitos da ZVDH; camada 
de reforço de reforço, que não contém betume.

Àrea de aplicação

Vantagem

comprimento do rolo argura do rolo Conteúdo por caixa KG / VE Preço em/m 
corrente   

Preço em €/rolo

20 m   50 mm 24 rolos 8 kg 0,90 18,00

Material: borracha butílica

Camada separadora: filme

Resistência à temperatura: a longo prazo a -20 °C 
bis +80 °C

Temperatura de processamento: +5 °C a +35 °C

Especificações

TOPIX Parafuso de isolamento telhado

Descrição VE PE Preço em  € € 

Parafuso com rosca parcial
aprovação técnica europeia ETA-11/0284 

8 x 140 100 unidades Pacote 29,45

8 x 160 100 unidades Pacote 31,00

8 x 180 100 unidades Pacote 42,30

8 x 200 100 unidades Pacote 48,90

8 x 220 50 unidades Pacote 29,45

8 x 240 50 unidades Pacote 35,20

8 x 260 50 unidades Pacote 38,65

8 x 280 50 unidades Pacote 40,20

8 x 300 50 unidades Pacote 42,20

(Vendido em unidades de embalagem completa)

A duração exacta e o número de parafusos que você se identificar com o software avaliado 
HECO sob http://www.heco-schrauben.de/de/Service/Online-Berechnungen

developed and 
produced by 
pro clima

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Solitex WA
Revestimento de parede

para a produção de resistência ao vento de paredes exteriores, que 
em cofragem, painéis à base de madeira e todo-mate e placa em 
forma calor materiais isolantes; lacuna atrás cofragens com dois 
centímetros, lacuna em ventiladas, paredes de cortina (ventilação 
traseira 2 cm).

Sem secagem necessária - ligação pode ser substratos absorven-
tes diretamente na Primer molhado; infiltração profunda;
consolidação do subsolo; livre de solvente, para combinar com 
todas as fitas pro clima.

Àrea de aplicação

Vantagem

comprimento do rolo largura do rolo área peso do rolo Preço em €/m2 Preço em €/rolo

50 m 1,50 m 75 m2 7,5 kg 1,44 108,00

Tecido Polipropileno-microfibra

Dicke: 0,45 mm

s
d
-valor: 0,01 m

Reacção ao fogo: E

Intemperismo: 3 meses

Resistente à água: à prova de chuva, W2 passado

Gramatura: 100 g/m2

Resistência à temperatura: –40 °C bis +100 °C

Tração máxima longo/transverso:  190 N/5 cm / 145 N/5 cm

Especificações

Tescon Primer RP
Imprimadura livre de solvente, sem secagem necessário

Imprimadura agarrada para madeira, placa de fibra de madeira, al-
venaria, gesso e betão para preparação de concreto ou de melhoria 
do fundo para a ligação posterior com a fita adesiva TESCON Vana, 
bem como a ligação adesiva Orcon F.

Sem secagem necessária - ligação pode em substratos absorventes 
ser feito diretamente na Primer molhado; infiltração profunda;
consolidação do subsolo; livre de solvente, da para combinar com 
todas as pro clima fitas. 

Área de aplicação

Vantagem

Garrafa Conteúdo por caixa alcançar (com fita largura 60 mm) Preço  €/garrafa

1,0 L seis garrafas cerca de 75 metros 16,70

Material: copolímero acrílico, sem solvente

Resistência à temperatura: –40 °C a +90 °C

Temperatura de trabalho: –10 °C a+45 °C

Armazenamento: Conservar sem gelo

Especificações

developed and 
produced by 
pro clima

developed and 
produced by 
pro clima

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Tescon vana
Fita a toda a volta com o apoio de tosão

Orcon F
Allround - conexão de adesivo

Durable adesivo conjunta e flexível para interior e exterior. Para a ligação 
de retardadores de vapor e barreiras de vapor de todos os tipos, por 
exemplo INTELLO, DB + DA CONNECT, SOLITEX WA, SOLITEX UD CON-
NECT e sub-telhado e fachada membranas dos componentes adjacentes.

Não requer nenhuma ripa juntada; ligação hermético de DIN 4108-7, o 
SIA 180 e ÖNORM B8110-2; permanentemente elástico, ao mesmo tem-
po alta resistência e ductilidade, infiltração profundamente no subsolo; 
possível o armazenamento ao gelo.

Área de aplicação

Vantagem

Material: dispersão baseada em
                             copolímeros de ácido acrílico,
                             Etanol anticongelante, livre de
                             Plastificantes, halogéneos

Temperatura de trabalho: –10 °C a +50 °C

Resistência térmica: desde von -20 °C a longo prazo 
a +80 °C

Armazenamento: -20 °C, frio e seco

Especificações

Cartucho alcançar Conteúdo por caixa KG / VE Preço €/cartucho

à 310 ml 5 mm Raupe ~15 m 
8 mm Raupe ~  6 m

20 Kartuschen 7,5 kg 6,55

Para a ligação permanentemente hermético e seguro de sobreposições 
de filmes e teias de tosão (verificação de vapor e impermeabilidade da 
membrana, subpavimentos telhado e fachada membranas) e suas ligação. 
Pela colagem das juntas de topo de painéis de madeira adequados.

Ligação permanentemente tapada, dentro e fora, com a macia e suave 
apoio de tosão, rasgar fora a mão, para hermético ligação de acordo 
com a norma DIN 4108-7, SIA 180 e ÖNORM B8110-2, alta inicial: muito 
alta resistência final, adesivo à prova d‘água.

Área de aplicação

Vantagem

comprimento do rolo largura do rolo Conteúdo por caixa KG / VE Preço em/m 
corrente

Preço em €/rolo

30 m   60 mm 10 Rollen 6 kg 0,78 23,40

30 m 150 mm 2 Rollen 3 kg 1,92 57,60

Träger: Spezial-Vlies aus PP

Trennlage: silikonisiertes Papier

Temperaturbeständigkeit: langfristig –40 °C bis +90 °C

Verarbeitungstemperatur: ab –10 °C

Freibewitterung: 3 Monate

Technische Daten

UDB subpavimentos- cola massa especifica

Descrição VE PE Preço € 

Filmes de fixação e fechamento das juntas no isolamento do telhado,
para larguras de conjuntos 2-5 mm.

310 ml cartucho 20 unidades/caixa cada. 5,80

600 ml Saco 20 unidades/caixa cada. 11,60

developed and 
produced by 
pro clima

developed and 
produced by 
pro clima

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Cola- e equipamento de argamassa

Reboco acabamento mineral

Resina de silicone gesso

Silicone cor de resina

Descrição consumo cerca de VE PE Preço €

Cola- e equipamento de argamassa 
com agregados leves orgânicos

Colagem: cerca 3,0-3,5 kg/m2

Equipamento: 3,0-3,5 kg/m2

25 kg/saco,42 sacos, palete kg 0,78

Descrição consumo cerca de VE PE Preço € 

Reboco acabamento mineral camada 
superior branco 

2,0 mm de grãos raspadas textura 2,5 kg/m2 25 kg/ saco, 42 sacos/ paletes kg 0,54

3,0 mm de grãos raspadas textura 3,5 kg/m2 25 kg/ saco, 42 sacos/ paletes kg 0,54

2,0 mm de grãos sulcado textura 2,5 kg/m2 25 kg/ saco, 42 sacos/ paletes kg 0,54

3,0 mm de grãos sulcado textura 3,5 kg/m2 25 kg/ saco, 42 sacos/ paletes kg 0,54

tons coloridos de acordo com o cliente
(Quantidade mínima 150 kg)

kg 0,24

Descrição consumo cerca de VE PE Preço € 

Silicone resina camada superior branco

2,0 mm de grãos raspadas textura 3,0 kg/m2 25 kg/balde, 25 baldes / palete kg 2,00

3,0 mm de grãos raspadas textura 4,0 kg/m2 25 kg/balde, 25 baldes / palete kg 2,00

2,0 mm de grãos sulcado textura 3,0 kg/m2 25 kg/balde, 25 baldes / palete kg 2,00

3,0 mm de grãos sulcado textura 4,0 kg/m2 25 kg/balde, 25 baldes / palete kg 2,00

tons coloridos de acordo com o cliente 
PG1-PG3

kg 0,36

Descrição consumo cerca de VE PE Preço €

Equilíbrio de cores à base de resina de silicone 0,175 ml/m2 
(pintura uma vez)

12,5 litros/balde litros 7,80

tons coloridos de acordo com o cliente PG1-PG3 litros 0,60

suplemento algicida / fungicida equipamento litros 0,48

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Isolamento parafuso ejotherm STR H

Equipar tecido e acessórios

Descrição consumo cerca de VE PE Preço € 

Equipar tecido
Tecido de fibra de vidro sistema
Tamanho de malha de 4 x 4 mm, largura de 100 centímetros

1,1 Preço em/m2 
corrente

50 m corrente/ rolo  m corrente 1,20

Equipamento seta
Tecido canto ângulo reforço diagonal para aberturas em edifícios,
Tamanho de malha de 4 x 4 mm

50 unidades /
pacote

unidades 0,72

Tecido ângulo canto 
Perfil de plástico com tecido integrado para formação decanto e borda

2,5 Preço m 
corrente/vara

125 m corrente/
pacote

m corrente 1,10

Descrição VE PE Preis € 

Parafuso de bucha pré-montado para montagem nivelada com a superfície sobre a 
substratos de madeira. Placa de isolamento de 60 mm. Profundidade de 30-40 mm

Comprimento bucha 80 mm 100 unidades/ pacote pacote 36,60

Comprimento bucha 100 mm 100 unidades/ pacote pacote 40,80

Comprimento bucha 120 mm 100 unidades/ pacote pacote 46,00

Comprimento bucha 140 mm 100 unidades/ pacote pacote 52,70

Comprimento bucha 160 mm 100 unidades/ pacote pacote 60,40

Comprimento bucha 180 mm 100 unidades/ pacote pacote 66,70

Comprimento bucha 200 mm 100 unidades/ pacote pacote 72,80

Comprimento bucha 220 mm 100 unidades/ pacote pacote 82,80

Comprimento bucha 240 mm 100 unidades/ pacote pacote 93,60

tecido de reforço seta de reforço tecido de canto Ângulo

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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FDM juntas adesivas massa impermeável

Parafuso bucha isolamento
Ejotherm STR U 2G

Descrição VE PE Preis € 

Montagem adesiva para fixação de placas e revelar as lacunas de fechamento no isolamento de 
parede com larguras de conjuntos de 2-5 mm. O adesivo de montagem da para rebocar por cima. 
290 ml do cartucho com 440 g de conteúdos

12 unidades / caixa unidades 7,00

Descrição VE PE Preço 
€ 

Parafuso bucha universal de recesso e de superfície montagem embutida em betão e  
alvenaria. Placa de diâmetro 60 mm. Ancoragem profundidade de pelo menos 25 mm (65 
milímetros betão celular) em resistente subsolo

comprimento da bucha 115 mm 100 unidades/ pacote pacote 54,00

comprimento da bucha 135 mm 100 unidades/ pacote pacote 62,40

comprimento da bucha 155 mm 100 unidades/ pacote pacote 74,40

comprimento da bucha 175 mm 100 unidades/ pacote pacote 86,40

comprimento da bucha 195 mm 100 unidades/ pacote pacote 109,00

comprimento da bucha 215 mm 100 unidades/ pacote pacote 120,00

comprimento da bucha 235 mm 100 unidades/ pacote pacote 132,00

comprimento da bucha 255 mm 100 unidades/ pacote pacote 152,00

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Base

Perfil da base

Descrição Comprimento VE PE Preço 
€ 

Perfil da base de alumínio, incluindo tira de tecido com nariz água

Compensada 40 mm 2,0  corrente/barra 20 corrente/molho m corrente 5,00

Perfil da base de plástico, incluindo tira de tecido com nariz água

Compensada 60 mm 2,0 corrente/barra 20 corrente/molho m corrente 5,30

Compensada 80 mm 2,0 corrente/barra 20 corrente/molho m corrente 5,60

Compensada 100 mm 2,0 corrente/barra 20 corrente/molho m corrente 6,00

Compensada 120 mm 2,0 corrente/barra 20 corrente/molho m corrente 6,50

Compensada 140 mm 2,0 corrente/barra 20 corrente/molho m corrente 7,00

Compensada 160 mm 2,0 corrente/barra 20 corrente/molho m corrente 7,50

Base de canto para  externo

Descrição VE PE Preço 
€

Conector de canto para a montagem adequada do perfil de base de treinamento fora de cantos 10 unidades / saco saco 9,50

Base de canto para interior

Descrição VE PE Preço 
€

Conector de canto para a montagem adequada do perfil de base de treinamento dentro de cantos 10 unidades / saco saco 12,00

Perfil da base ampliação

Descrição VE PE Preço 
€

ampliação da seção de base para o adicional
40 mm de espessura do isolamento

2,0 m corrente/
barra

20 m corrente/molho m 
corrente

4,20

Por caixa de embalagem de 25 conectores, emendas, 2 conectores de canto para os cantos externos e um canto já estão para cantos internos 
incluídos.

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Conexão de reboco

Fita de vedação conjunta illmod 600 UV-resistente

O perfil de reboco

Descrição VE PE Preço € 

Fita adesiva de espuma pré-comprimido para a prova de chuva e permeável ao vapor de impermeabilização 
articulações e conexões na fachada. Resistentes a UV e resistentes à chuva até 600 Pa.

Tipo 15/3-7, largura da junta de 3-7 mm 8,0  m corrente/ rolo 20 rolos /cartão m corrente 1,25

Tipo 15/5-10, largura junta 5 - 10 mm 5,6 m corrente/ rolo 20 rolos /cartão m corrente 1,80

Tipo 20/10-18, largura articulações 10 - 18 mm 6,5 m corrente/ rolo 15 rolos /cartão m corrente 4,00

Descrição Profillänge VE PE Preço € 

Reboco filé em design telescópico com selamento labial para o sistema de 
formação de conexões para dispositivos como portas / janelas etc. 

1,4 m/barra 25 barras/molho m corrente 2,75

Acabamento perfil pinga borda
Perfil plástico de qualificações do ensino acabamento reboco horizontal

2,0 m/barra 25 barras/molho m corrente 3,35

Perfil de acabamento reboco Perfil 
plástico para a formação de acabamento reboco com salpicos 6 milímetros chapa

2,0 m/barra 25 barras/molho m corrente 1,10

Perfil de conexão chapa
Empurre-nos conectores para a formação de reboco em peças 
metálicas / beirais / caixa persiana

2,0 m/barra 25 barras/molho m corrente 6,50

Alongar perfil de juntas de canto 
 Deslocamento seção de plástico para formar juntas de dilatação em 
superfícies de parede (Interior)

2,5 m/barra 25 barras/molho m corrente 9,50

Alongar perfil de juntas de área
Perfil plástico para a formação de juntas de dilatação em superfícies das paredes 
contínuas

2,5 m/barra 25 barras/molho m corrente 8,40

Barra de reboco Perfil 
acabamento

Perfil acabamento 
reboco

Perfil de conexão 
chapa

Alongar perfil de 
juntas de canto

Alongar perfil de 
juntas de área

Os preços são recomendados os preços de venda e são apresentados sem IVA. A entrega dos acessórios do veículo - em conjunto 

com a madeira ou o isolamento de fibra de madeira – carga livre. A entrega separada dos materiais de montagem - sem madeira ou 

placas de isolamento de fibra de madeira – a partir de um valor da ordem de 500,00 € carga livre. A entrega separada dos materiais 

de montagem em um valor menos que 500,00 €, leva mais o custo da carga a depender da despesa.
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Alterações técnicas e erros reservados.

Calwer Straße 63
75389 Neuweiler
Telefone +49 (0)7055 9280-0
Fax  +49 (0)7055 9280-22
service@bischoff-schaefer.de

www.bischoff-schaefer.de


