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MOSO®
Bamboo N-finity
O Bamboo é uma matéria prima muito sustentável, ecológica
e a que tem o crescimento mais rápido na terra.
Adicionalmente, o bamboo, enquanto material de construção,
tem muito boas propriedades mecânicas, tornando-o ideal
para aplicações estruturais. Devido a estas características
técnicas, é possível utilizar este material em vigas muito finas
em comparação com as espécies de madeira tradicionalmente
usadas. Como exemplo de aplicações temos: Divisórias,
estruturas para portas e janelas. As vigas MOSO® Bamboo
N-finity podem assim substituir o alumínio, madeiras tropicais e
lameladas:
tem muito boas propriedades de isolamento térmico, em contraste por 		
exemplo com o alumínio;
tem uma pegada ecológica muito melhor, em contraste com o alumínio;;
é menos sensível à humidade que a madeira;
pode ser produzido à medida, com tolerancias dimensionais muito baixas,
sendo também por isso muito rentável.
,,O bamboo é um
material sustentável, para nós,
mesmo em comparação directa
com a madeira tem as melhores
propriedades em termos de
sustentabilidade, níveis de CO2,
resistência e durabilidade. Bamboo na
versão laminada é ideal para
componentes de suporte de carga em
fachadas ou elementos de fachada. As
fachadas de bamboo criam uma
atmosfera calorosa e agradável,
especialmente em áreas de escritório.”
Martin Atzinger - archibrand®
Munique, Alemanha
 www.archibrand.com
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certificado com DIBt
Inspecção Geral de
Edifícios
MOSO® Bamboo N-finity Vigas para elementos estruturais e não estruturais na
construção de madeira - são certificados com a DIBT General Building Inspectorate
Approval No. Z-9.1-895. MOSO® Bamboo N-finity é o primeiro material de bamboo que é
certificado com uma Aprovação para aplicações estruturais pelo Instituto Alemão de
Técnica de Construção. Com as características técnicas mencionadas na Aprovação, as
Vigas de Bamboo N-finity podem ser instaladas como elementos estruturais ou não
estruturais em edifícios que são descritos no documento:
Áreas onde a utilização de madeira dura é permitida de
acordo com a norma DIN EN 1995-1-11 em conjunto com o
Anexo Nacional Alemão DIN EN 1995-1-1-1/NA2;

Sem conservantes químicos de madeira ou agentes de
protecção contra incêndios, mas incluindo materiais de união
comummente utilizados na construção de madeira;

Áreas que são atribuídas à classe de serviço GK 0 em
conformidade com a norma DIN 68800-13, mas não sótãos
não aquecidos em conformidade com o último aditamento
da norma DIN 68800-1, secção 5.2.1;

Apenas para estruturas de suporte que são estaticamente
ou quase estaticamente carregadas (ver DIN EN 19904 e DIN
EN 1991-1-15 em conjunto com DIN EN 1991-1-1/NA6).

Daniel Osso Photographe
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DIBt: Aprovação Geral
da Inspecção Geral de
Edifícios, Alemanha
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vantagens do Bamboo
N-finity para construção
interior
alta estabilidade

soluções múltiplas

duras e duráveis

Devido à composição de
tiras individuais e múltiplas
camadas prensadas, as vigas
MOSO® Bamboo N-finity irão
expandir e contrair menos
do que as espécies de
madeira maciça, proporcionando maior estabilidade
dimensional.
Estabilidade consideravelmente maior do que todas as
outras madeiras, tornando
possível o trabalho muito
fino - com dimensões
menores do que outras
espécies.

MOSO® Bamboo N-finity
oferece múltiplas soluções
para sistemas de fachadas
de vidro, divisórias, e
caixilhos de portas e janelas,
e muitas mais aplicações
interiores.

Dureza Brinell ± 4 kg/mm².
As propriedades mecânicas
excedem as das madeiras
duras comummente
utilizadas.

CO2 neutro

belo aspecto

studos oficiais sobre a
pegada de carbono e LCA
(EN 15804) confirmam que
as vigas de bamboo MOSO®
Bamboo N-finity são neutras
em CO2 durante a vida do
produto*. A utilização do
bamboo contribui para uma
pontuação mais elevada em
projectos certificados LEED,
BREEAM e Green Star.

Cria um aspecto belo e
natural. A aparência final
pode ser determinada com
muitos acabamentos
diferentes..

matéria-prima
renovável

*) Isto inclui o CO2 (carbono biogénico
– EN 16449) armazenado no produto.

Feito de bamboo Moso; uma
das plantas de crescimento
mais rápido da terra. Pronta
para colheita após 4-5 anos
(em comparação com até
100 anos para espécies de
madeira dura) - sem
desflorestação. Composto
por aproximadamente 97%
de bamboo natural.
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MOSO® Bamboo N-finity Vigas para elementos
estruturais interior
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As vigas interiores MOSO® Bamboo N-finity são vigas maciças de construção
em bamboo desenvolvidas para aplicações estruturais. As tiras de bamboo são
ligadas com uma conexão de gancho patenteada especial no nível da tira. O N-finity
bamboo foi testado e certificado pelas suas propriedades mecânicas (flexão, tensão,
compressão, cisalhamento) e pode ser usada como uma viga de construção. A gama
standard é constituída por 4 secções cruzadas diferentes, com um comprimento de 5800
mm. As vigas estão disponíveis mediante pedido em dimensões máximas de 200 x 120 x
12000 mm. Este produto é adequado para uso interior em sistemas de caixilharia, bem
como para estruturas de janelas e portas.

BL-IL957-580

Vertical

Código de produto

Bisel

Dimensões L x W x T

BL-IL955-580

sem bisel

5800 x 51 x 161 mm

BL-IL957-580

sem bisel

5800 x 61 x 161 mm

BL-IL456-580

sem bisel

5800 x 86 x 72 mm

BL-IL556-580

sem bisel

5800 x 86 x 82 mm

T

Horizontal

L
W

atenção

características técnicas e certificações

• Atenção: A superfície deste produto é fornecida sem acabamento mas lisa e suave,
pode ser processada em qualquer momento e facilmente trabalhada para um
acabamento identico.
• Outras dimensões podem ser produzidas sob pedido. As dimensões máximas das
vigas são 12,000 x 200 x 120 mm ou 12,000 x 120 x 200 mm.

• Densidade: ± 700 kg/m3
• Contracção/expansãol: 0,14% por 1% de variação no conteúdo de humidade
• Conteúde de humidade: 10% a 20°C com 65% humidade relativa,
8% a 20°C e com 50% de humidade relativa
• Dureza Brinell: ± 4 kg/mm² (EN 1534)
• Reacção ao fogo: Classe D-s2-d0 (EN 13501-1)
• Classe de emissões: Classe E1 (< 0,124 mg/m3) (EN 717-1)
• Modulo de elasticidade: +/- 9721 N/mm² (V),
+/- 8866 N/mm² (H) (EN 408)
• Resistência à ruptura: +/- 56,7 N/mm² (V),
+/- 50,8 N/mm² (H) (EN 408)
• DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik) certificado com DIBt Inspecção Geral de
Edifícios: Z-9.1-895
• Classe de uso: Classe 1 (EN 335)
• Cola: D4 resistente água
• CO 2 neutro: relatório LCA TU Delft (ISO 14040/44) (www.moso-bamboo.com/lca)
• Declaração ambiental do produto - EPD (EN 15804) disponível em
www.moso-bamboo.com/epd
• FSC®: produtos com certificação FSC® sob pedido.
• Contribuição LEED BD+C - v4: MR 1, MR 2, MR 3 (FSC®)
v2009: MR 6, MR 7 (FSC®)
• Contribuição BREEAM: HEA 2, MAT 1, MAT 3 (FSC®)

*) O desempenho estrutural depende da concepção específica da aplicação. Na
Europa, a utilização estrutural em edifícios tem de ser sempre certificada por um
independente,

DIBt
(Deutsches Institut für Bautechnik)

EN15804

Z-9.1-895

PT-202207
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Mais informações sobre
MOSO® Bamboo N-finity Vigas para elementos
estruturais interior pode ser encontrado em:
www.moso-bamboo.com/n-finity-indoor

Portugal, Espanha, França,
Norte De África, América Latina
e Médio Oriente:

Sede:

Itália:

Moso Europe SLU
C/ Pau Claris, 83 - Principal 2ª
08010 Barcelona
Espanha
T +34 (0)93 5749610
contact@moso.eu

Moso International BV
Adam Smithweg 2
1689 ZW Zwaag
Holanda
T +31 (0)229 265732
info@moso.eu

Moso Italia S.R.L
Via Antonio Locatelli 86
20853 Biassono (MB)
Itália
T +39 0362 594932
mosoitalia@moso.eu

África subsariana:

América do Norte:

Conselho de Colaboração de golfo Países (GCC):

Moso Africa Pty. Ltd.
7 Glosderry Road Kenilworth
7708 Cidade Do Cabo
África Do Sul

Moso North America Inc.
203 NE Front Street, Suite 101
Milford, DE 19963
Estados Unidos da América

T +27 2167 11214
contact@moso-bamboo.co.za

T: +1 855 343 8444
info@moso-bamboo.com

Moso Middle East LLC
202 Al Mansour Bldg.
Damascus Road, Al Qusais
P.O. Box: 384421, Dubai
Emiratos Árabes Unidos
T: +971 4 258 9337
contact@moso-bamboo.ae

PT-202207

www.moso-bamboo.com

