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Descrição 
A chapa Ecoboard é produzida com preenchimento interno no sistema “honeycomb”, em formato de 
colmeia obtendo-se assim, um ganho significativo á nível de resistência, com alta rigidez e estabilidade 
dimensional. As placas são revestidas com papel Kraft pardo ou branco de alta gramatura com tratamento 
de superfície para uma menor absorção de umidade, pode ser serigrafada ou impressa digitalmente em 
um equipamento flat-bed. 

Utilização 
� Uso interno em áreas secas; 
� Indicado para peças de comunicação visual, entre elas: 

o Expositores; 
o Estandes para feiras; 
o Móveis sustentáveis; 
o Cenários e ambientações de eventos; 
o Quiosques indoors; 
o Embalagens. 

Desempenho 
A chapa Ecoboard tem o equilíbrio perfeito entre leveza e resistência, possibilitando criação de estruturas 
robustas, porém leves e fáceis de transportar e instalar. Possui núcleo rígido e resistente a amassados. 
Apresenta facilidade no corte e moldagem de acordo com o projeto. 

Dados Técnicos

 

O papel utilizado na composição das placas provem em 100% do processo de reciclagem, as colas que 
utilizamos são colas orgânicas, fazendo com que o material seja ecologicamente correto, portanto 100% 
recicláveis. Produto com controle de cadeia de custodia FSC. 

Havendo necessidade de medidas e espessuras diferentes, entrar em contato com o departamento 
comercial. 
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Produto / Embalagem 

 

Dados Gerais – Transporte, Manuseio e Armazenamento 
� Transporte: O transporte das placas pode ser manual ou por empilhadeira. 

- Na ação manual, as placas devem ser transportadas na posição vertical; 

- Antes de iniciar a descarga, verifique se não houve dano no material. 

- Se houver risco de umidade, proteja as chapas com lona plástica. 

� Manuseio: Não são necessárias precauções especiais além da boa higiene e práticas de 

segurança normais no local de trabalho.  

� Armazenamento: Manter o produto em local seco, protegido e em superfície plana sobre o pallet – 
respeitando o empilhamento máximo de três pallets. Evite acúmulo excessivo de pó. 

 

 

 

Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente e não afere o desempenho de um 
sistema final. Os dados técnicos apresentados pela Hexacell são válidos para o produto quando armazenados, 
manuseados e instalados conforme os procedimentos expostos no manual. 

 
Este presente documento não é válido se reproduzido parcialmente. 

A Hexacell reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas dos produtos sem aviso prévio. 
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