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MOSO® Bamboo X-treme® Deck e Fachada
accessórios
MOSO® Clips
Com os clips MOSO® Bamboo X-treme®, o deck e o perfil de fachada podem ser facilmente instalados. Quando
instalados correctamente existirá um espaço de 5-6 mm entre as réguas. Os clips são fornecidos com parafusos
compatíveis em aço inoxidável (cabeça quadrada). Para instalação sobre perfis de alumínio (não fornecidos pela
MOSO®), estão disponíveis parafusos especiais.
Código de produto

Item

Material

Cor

Dimensões
Clip (mm)

Dimensões
parafuso (mm)

CLIP-SCREW-BX08

Clip Assimétrico com parafuso (20 mm)

Aço inoxidável A2 (AISI304)

Castanho

27x22,5x10,8

4,5x30

CLIP-BX08

Clip Assimétrico sem parafuso (20 mm)

Aço inoxidável A2 (AISI304)

Castanho

27x22,5x10,8

CLIP-SCREW-BX801

Clips Inicial/Final/de Topo com parafuso (20 mm)

Aço inoxidável A2 (AISI304)

Castanho

29x25x11,2

4,5x30

CLIP-SCREW-BX09

Clip Assimétrico com parafuso (18 mm)

Aço inoxidável A2 (AISI304)

Castanho

27x22,5x9,8

4,5x30

CLIP-BX09

Clip Assimétrico sem parafuso (18 mm)

Aço inoxidável A2 (AISI304)

Castanho

27x22,5x9,8

SCREW-BX11-01

Parafuso para treliça de sub-estrutura de alumínio

Aço inoxidável S410 (AISI410)

Negro*

CHEVRON-TOOL01

Instruções de instalação Chevron

Madeira

número recomendado de clips/m2
deck*
fachada**
137 mm largura da régua
137 mm largura da régua
~20 pcs/m²
~14 pcs/m²

4x20

CLIP-SCREW-BX08 / BX09
CLIP-BX08 / BX09

75 mm largura da régua
~26 pcs/m²

155 mm largura da régua
~17 pcs/m²

CLIP-SCREW-BX801

178 mm largura da régua
~14 pcs/m²
208 mm largura da régua
~13 pcs/m²

*) Baseado numa distância de
462,5 mm entre o eixo dos
sarrafos da sub-estrutura.
**) Baseado numa distância de 600
mm entre o eixo dos sarrafos da
sub-estrutura
SCREW-BX11-01
* Apenas cabeça de parafuso preta.

Gama acessórios MOSO® Bamboo X-treme®
A gama de acessórios MOSO® bamboo X-treme, é feita do mesmo material que o usado
nas réguas de deck: O bamboo termo tratado, Thermo-Density. A MOSO® recomenda o
uso dos perfis de suporte MOSO® X-treme, que foram desenvolvidos especificamente
para combinar com o deck MOSO: As réguas de remate MOSO® bamboo X-treme e os
perfis nariz de escada foram desenvolvidos para combinar com o deck MOSO®. Estes
acessórios proporcionam um acabamento elegante a cada deck. as réguas de remate são
normalmente utilizadas na vertical para tapar a estrutrura e os lados do deck. O nariz de
escada podem também ser utiizados para criar elegantes escadas.
Código de produto

Tipo de perfil

Acabamento

Dimensões (mm)

BO-SB155

Perfil de suporte

Sem acabamento

2440x60x40

BO-DTHT170G1

Nariz de escada, 1 lado ranhurado

Sem acabamento

1850x137x20

BO-DTHT171G1-01

Nariz de escada, 1 lado ranhurado

Sikkens

1850x137x20

BO-DTHTBN171G-01

Nariz de escada, Dois lados ranhurados

Sikkens

1850x65x30/20

BO-SB155

BO-DTHT171G1-01 / BO-DTHT170G1-01

Produtos de manutenção & limpeza

PT-2022-01

Sob a influência de vento, chuva, sol e neve o deck vai envelhecer. A MOSO® recomenda a
manutenção do deck com a impregnação de produtos de manutenção Sikkens. Os decks
não acabados podem ser tratados com saturador Sikkens. Uma escova de carbono silício
ou maquina de disco são indicados para limpar e amaciar a superfície do deck Bamboo
X-treme®, removendo as farpas e lixando superfície, aquando da limpeza.
Codigo de produto

Material

SEALER-05

Selante para os topos do X-treme 250 ml

SATURATOR-SIK01

SIKKENS Saturador cor Ipé 10 l

SATURATOR-SIK02

SIKKENS Saturador cor Ipé 2,5 l

BROOM-01

Escova de carbono silício

DISK-01

Disco de carbono silício 16"

BO-DTHTBN171G-01

