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Gestão da qualidade ISO 9001:2008 

 

Ficha técnica 
Painéis melamínicos EGGER EURODEKOR 
 
Descrição:  
Painel de partículas melamínico dotado de uma  

textura sincronizada com o décor Larício. 

 

Textura de superfície ST38: Feelwood Pinegrain 

Descrição do produto
 

 

Retomando o cilindro de uma madeira resinosa, a superfície ST38 Feelwood Pinegrain apresenta um aspeto escovado, 
de profundidade acentuada. A combinação de elementos mates e brilhantes confere-lhe um toque original. A 
combinação com o décor Larício faz sobressair um efeito iridescente. A reprodução é igualmente ideal sobre unicolores, 
nomeadamente o preto, dando a impressão de uma verdadeira madeira pintada.  
O acabamento de poros sincronizados ST38 Feelwood Pinegrain está declinado nas seguintes referências:

H3403 – Larício branco    U999 – Preto 

H3404 – Larício castanho   W1000 – Branco premium    
H3406 – Larício antracite  

Particularidades 
A superfície ST38 Feelwood Pinegrain condiz na perfeição com o larício e dá-lhe um efeito iridescente. A sua 
reprodução é igualmente muito apreciada sobre unicolores, nomeadamente o preto. 

Composição 
 
 
 
* Tolerâncias em espessura: consulta a ficha 

técnica do EURODEKOR 

Grau de brilho 
Grau de brilho (60°): a alternância dos elementos mates e brilhantes não permite determinar com precisão um valor de 
brilho. 

Coleção de décors 
EGGER Coleção & Serviços + Coleção INDÚSTRIA 

Amostras 

A pedido  
 

 

Todos os décors de madeiras e minerais da nossa coleção são imitações dos ditos materiais. 
 
Nota sobre o carácter provisório do conteúdo:  
Os dados da presente ficha técnica baseiam-se nas nossas experiências e conhecimentos à data. Sob reserva de erros, de falhas de impressão ou de normas. Devido à evolução 
contínua dos produtos EGGER EURODEKOR, das normas e dos documentos jurídicos, determinados parâmetros técnicos podem evoluir.  Como tal, estas informações não podem 
servir de garantia das características do produto ou de adequação para determinados tipos de utilização. 

Qualidade Variação em relação à espessura nominal* do painel [mm] 

ML03 +0,6  
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