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Sumário. O desafio da Qualidade tem vindo a colocar-se em todos os domínios da indústria da 
construção, sendo uma consequência natural da recente normalização europeia elaborada para 
apoio à implementação da Directiva dos Produtos da Construção e das crescentes expectativas 
do consumidor final relativamente ao desempenho dos elementos de construção. Esta 
apresentação pretende discutir os desafios deste novo cenário na aplicação de produtos de 
madeira maciça na construção, apontando algumas acções possíveis de empreender de forma a 
fomentar de forma sustentada a sua utilização. 
Palavras-chave: qualidade; madeira maciça; construção; consumidor final 
 
Solid Wood Products for Construction. Quality Challenges 
Abstract. The challenge of wood quality is being stressed throughout the construction industry 
due to the outcome of recent European standardisation meetings.  The result of this has been 
support for the implementation of a Construction Products Directive, and growing expectations 
by the end user towards the performance of construction elements. This work intends to 
discuss the challenges of the new initiative on the application of solid wood products in 
construction, as well as indicating possible actions to undertake in order to stimulate its 
sustainable use. 
Key words: quality; solid wood; construction; end user 
 
Produits en Bois Massif pour la Construction. Défis de Qualité 
Résumé. Le défi de la Qualité est venu se placer dans tous les domaines de l'industrie de la 
construction, comme conséquence naturelle de la récente normalisation européenne élaborée 
pour l'aide à la mise en oeuvre de la Directive des Produits de la Construction et des croissantes 
attentes du consommateur final à l'égard de la performance des éléments de construction. Cette 
présentation prétend discuter des défis de ce nouveau scénario dans l'utilisation de produits en 
bois massif dans la construction, indiquant quelques actions possibles à entreprendre de 
manière à encourager de forme soutenue son utilisation 
Mots clés: qualité; bois massif; construction; consommateur final 
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Introdução 
 
A madeira é utilizada na construção 

em diversas funções, quer estruturais 
quer não estruturais, exposta a diferentes 
ambientes (temperatura e humidade 
relativa do ar) e situações de risco de 
degradação biológica. Todos estes condi-
cionalismos traduzem-se em exigências 
de resistência mecânica, de durabilidade, 
de estabilidade dimensional e de 
natureza estética muito distintas. 

Deste modo, a especificação e forneci-
mento de madeira por parte de agentes 
com pouca informação sobre o material 
acarreta uma elevada probabilidade de 
comportamento não satisfatório em 
serviço, seja por mera questão estética 
seja por degradação biológica ou 
mecânica. 

A utilização da madeira pela indús-
tria de construção enfrenta ainda uma 
forte competição por parte de outros 
materiais de construção (aço, plásticos, 
pedra, etc.). No caso concreto dos 
recursos florestais nacionais, a realidade 
do mercado único acarreta ainda a forte 
competição de recursos florestais prove-
nientes dos diversos países europeus. 

A conjuntura da Floresta Nacional 
implica que a madeira de Pinho bravo 
constitua o recurso florestal nacional com 
uma produção comercial significativa 
(cerca de 5,6 m3/ha/ano segundo CRUZ 
e SOUSA (1999)), sendo a única fonte 
sustentável de fornecimento da madeira 
à indústria. No entanto esta madeira é 
geralmente considerada, quer em 
Portugal quer noutros países para os 
quais é exportada, como sendo uma 
madeira de fraca qualidade, devido em 
grande parte à: 

- sua utilização no passado em condi-
ções de aplicação e utilizações finais não 

sustentáveis (implicando falha em 
serviço); 

- incapacidade da indústria nacional 
em responder de forma adequada às 
solicitações, fornecendo de modo reite-
rado material desajustado face aos requi-
sitos constantes no caderno de encargos. 

A sua utilização é ainda limitada: 
- Pela forte competição interna 

(procura) por parte de indústrias de 
pasta e papel, de placas de derivados de 
madeira e outras (por exemplo: paletes).  

- Pela crescente importação de Resi-
nosas proveniente de outros países euro-
peus, nomeadamente de países Nórdicos. 

A percepção da fraca qualidade do 
Pinho bravo, face nomeadamente a 
outras madeiras de Resinosas europeias, 
é claramente desmentida por estudos já 
efectuados (CRUZ et al., 1998). Assim, 
para fins estruturais foi possível incluir a 
classe de qualidade mais baixa (classe E), 
preconizada pela Norma Portuguesa 
NP4305, na classe de resistência C18 da 
Norma Europeia NP EN1912 (norma já 
traduzida e portanto com a designação 
NP EN).  

Desta forma, especificando o projec-
tista o emprego de uma madeira desta 
classe de resistência, o Pinho bravo pode 
ser apresentado como uma alternativa 
válida relativamente a outras madeiras 
europeias de Resinosas (Quadro 1). 

No entanto, embora de facto a classe 
E de madeira maciça de Pinheiro bravo 
para estruturas, obtida por classificação 
visual (limitação de defeitos) de acordo 
com a NP4305, permita actualmente face 
à normalização europeia a sua utilização 
em estruturas, quer como elementos 
simples quer como elementos compostos 
(lamelados-colados), alguns desafios 
ainda se colocam à sua efectiva 
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utilização: 
 

 

Quadro 1 - Extracto da NP EN1912 
 

Classe de 
resistência 

País que publica 
a norma de 

classificação 

Classe de 
qualidade 

Designação 
comercial 

portuguesa 
Origem 

C22 Reino Unido 
 
EUA 

SS 
 
J&P No1 
J&P No2 
SLF No1 
SLF No2 

Pinho negro e 
Casquinha 
Pitespaine 
Pitespaine 
Pitespaine 
Pitespaine 

Reino Unido 
 
EUA 
EUA 
EUA 
EUA 

C18 Canadá 
 
 
 

França 
 
 
 
 
 

Irlanda 
 

Países nórdicos 
 
 
Portugal 
Reino Unido 
 
 
 
 
 
 
 

EUA 

J&P Sel 
J&P Sel 
SLF Sel 
SLF Sel 

ST-III 
 
ST-III 
ST-III 
 
ST-III 

SS 
GS 

T1 
T1 
T1 
T1 

E 

SS 
SS 
SS 
 
SS 
SS 
GS 
GS 

J&P Sel 
SLF Sel 
LF Const 

Espruce Americano 
Tuia gigante 

Espruce Americano 
Tuia gigante 

Espruce europeu & 
Abeto branco 
Pseudotsuga 

Pinho negro, Pinho 
bravo & Casquinha 

Choupo 

Espruce europeu 
Espruce americano 

Casquinha 
Espruce europeu 

Abeto branco 
Lariço europeu 

Pinho bravo 

Tuia gigante 
Espruce americano 

Western white 
woods 

Pseudotsuga 
Espruce europeu 

Caribbean pitch pine 
Pitespaine 

Western white 
woods 

Western white 
woods 

Pitespaine 

Canadá 
Canadá 
Canadá 
Canadá 

França 
 
França 
França 
 
França 

Irlanda 
Irlanda 

NNE Europa 
NNE Europa 
NNE Europa 
NNE Europa 

Portugal 

Canadá 
Canadá 
EUA 
 
Reino Unido 
Reino Unido 
Caraíbas 
EUA 

EUA 
 
EUA 
 
EUA 
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1 - Possibilidade de classificar através 
da formação de classificadores, dando 
garantia a projectistas e arquitectos 
quanto à qualidade dessa mesma 
classificação. 

2 - Garantia quanto à qualidade da 
secagem, providenciando a entrega de 
madeira de acordo com a especificação 
do caderno de encargos. 

A utilização da madeira na constru-
ção deverá ser promovida segundo uma 
lógica de produto (com características 
físicas, mecânicas e de durabilidade 
definidas em face de um determinado 
fim), de forma a equiparar-se a outros 
materiais que se apresentam perante a 
Ind. de Construção sob a forma de 
produtos prontos a serem incorporados 
na obra.  

A colocação de produtos de madeira 
permitirá ainda ajudar a colmatar a clara 
falta de conhecimentos sobre as proprie-
dades e comportamento da madeira, 
assim como sobre os mecanismos 
associados à falha da madeira em 
serviço, por parte dos intervenientes rela-
cionados com a Indústria de Construção 
(arquitectos, engenheiros, etc.). 

Refira-se que no presente contexto o 
conceito de produto de construção inclui 
desde aqueles envolvendo já um deter-
minado nível de tecnologia (exemplo: 
lamelado-colado; janelas), até bens com 
pequena incorporação de transformação 
ou tecnologia (exemplo: madeira classifi-
cada visualmente para um determinado 
fim).  

Refira-se que outras operações como a 
secagem e o tratamento preservador, 
igualmente cruciais para um desem-
penho em serviço aceitável (qualidade 
mínima), orientam-se numa lógica de 
produto. Assim, a secagem e o trata-
mento preservador são efectuados de 

forma a fornecer elementos de madeira 
com um teor em água de equilíbrio e 
uma durabilidade face a uma dada classe 
de risco, respectivamente, de acordo com 
o local de aplicação – MACHADO et al. 
(1997).  

Ao longo dos últimos anos esta 
perspectiva (oferta de produtos) tem 
vindo a corresponder a um aumento da 
qualidade e da utilização de elementos 
de madeira por parte da Ind. de 
Construção. Refira-se o aumento de 
qualidade das empresas e produtos des-
tinados a revestimento de piso, levando 
ao desenvolvimento ou comercialização 
de produtos próprios e sustentados em 
apoio técnico. Considera-se que esta 
perspectiva será consolidada com a 
implementação plena da Directiva dos 
Produtos da Construção (DPC).  

O êxito do mercado único Europeu 
depende do sucesso do considerável 
esforço, desenvolvido pela Comissão 
Europeia (CE), tendente a prevenir que 
legislação nacional possa levantar 
barreiras técnicas ou outras à livre 
circulação de bens entre países. No caso 
da Construção este esforço traduz-se e 
inicia-se com a Directiva dos Produtos da 
Construção (DPC) (89/106/CEE). 

Como suporte a esta directiva, a CE 
atribuiu mandatos ao Comité Europeu 
de Normalização (CEN) de forma a este, 
por meio dos seus comités de norma-
lização no campo da madeira e seus 
derivados (CEN/TC38; CEN/TC112; 
CEN/TC124; CEN/TC175), produzisse um 
conjunto de normas europeias 
harmonizadas.  

A CE atribuiu ainda à European 
Organisation for Technical Approvals 
(EOTA) o papel de elaborar Guias de 
Aprovação Técnica Europeia (ETAG), 
cobrindo produtos não abrangidos pela 
normalização europeia. Desta forma está 
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em plena implementação um conjunto de 
documentos permitindo uma abordagem 
europeia comum para a colocação de 
produtos certificados, através da 
marcação CE. 

A uniformização dos requisitos de 
qualidade impostos a qualquer produto 
de madeira destinado a ser incorporado 
na construção, independente do país de 
origem, favorece que documentação de 
apoio à sua utilização e promoção sirva 
um leque mais alargado de agentes. 
Deste modo, poderá contornar-se a 
limitação de apoio à indústria por parte 
de Instituições de I&D, devido à 
reduzida dimensão dos grupos de 
investigação na generalidade dos países 
europeus, quando comparados com os 
grupos devotos aos restantes materiais 
de construção, nomeadamente o betão 
armado. 

Refira-se que grande parte das 
normas europeias (EN) elaboradas na 
última década têm vindo a ser adoptadas 
como normas internacionais (ISO) e 
utilizadas frequentemente em trocas 
comerciais. Igualmente o panorama em 
termos de normas aplicáveis a exigências 
de desempenho teve uma grande 
evolução, quer para fins estruturais como 
para fins não estruturais (Figura 1). 
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Figura 1 - Evolução da situação em 1990 e 2003 em termos de número de normas existentes 
para definição de requisitos de desempenho  
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Conceito de qualidade 
 
Na presente apresentação considera-

se a existência de dois níveis de 
qualidade que os produtos de madeira 
deverão atender quando postos no 
mercado da construção. Um primeiro 
nível respeita à conformidade dos 
produtos com a directiva dos produtos 
da construção, dando assim origem à 
marcação CE e preenchendo a condição 
essencial para entrar no mercado da 
construção (poderemos considerar como 
sendo um nível de qualidade mínimo). 
Um segundo nível, mais exigente, refere-
se à satisfação dos utilizadores finais. 

 
Primeiro nível de qualidade 

 
Embora se assista há já alguns anos a 

um aumento do interesse na aplicação de 
produtos de madeira na construção, por 
parte de arquitectos e projectistas, estes 
têm sentido dificuldades na sua especifi- 
 

cação devido a desconhecimento acerca 
do comportamento do material e da 
normalização aplicável. Estes problemas 
são sentidos igualmente pela Ind. de 
Construção em geral.  

As exigências de desempenho dos 
produtos de madeira devem ser vistos 
com base na normalização e regulamen-
tação aplicável, Figura 2. Assim é 
essencial que essa informação seja 
divulgada entre os parceiros directa-
mente envolvidos (nomeadamente arqui-
tectos e projectistas, Ind. da Construção e 
Ind. da Madeira).  

A Ind. de Madeira deverá garantir 
que os produtos colocados no mercado 
obedeçam aos requisitos impostos pela 
normalização e regulamentação aplicá-
vel, solicitando apoio a entidades de I&D 
se necessário, e a Ind. de Construção 
deverá efectuar as especificações do 
produto pretendido obedecendo a 
critérios concretos definidos por essa 
mesma normalização. 

Arquitecto / 
projectista

Normalização e 
regulamentação

Consultor

Exigências de
produto

Utilizador
final

Desempenho
em serviço

Indústria
de madeira

Indústria
da construção

 

 
 

Figura 2 - Exigência de qualidade e avaliação de desempenho de produtos de madeira 
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Quando esses produtos sejam 
cobertos por uma norma harmonizada, 
deverão ser colocados no mercado com a 
marcação CE, anteriormente referida. 
Esta marcação pretende estabelecer um 
limite mínimo de qualidade, levando a 
que o produto (madeira para estruturas, 
Lamparquet, etc) cumpra determinados 
requisitos mínimos com base nos 
designados requisitos essenciais da DPC: 

1- Resistência mecânica e estabilidade 
2 - Segurança contra incêndios 
3 - Higiene, saúde e ambiente 
4 - Segurança na utilização 
5 - Protecção contra o ruído 
6 - Economia de energia e retenção de 

calor 
Deste modo um determinado produto 

terá de obedecer aos requisitos essenciais 
que sejam pertinentes para o efeito e 
demonstrar o seu cumprimento através 
do sistema de atestação de conformidade 
aplicável, dando lugar à marcação CE. 
Neste momento a norma harmonizada já 
implementada no campo dos produtos 
de madeira diz respeito às placas de 
derivados de madeira (EN13986), estando 
a ser elaboradas as normas harmoni-
zadas relativas a estruturas de madeira 
(madeira maciça, lamelados-colados e 
LVL) e a pavimentos de madeira. 

A marcação CE pode ser assim 
encarada como um factor potenciador da 
implementação de produtos de madeira, 
dado implicar a colocação de produtos 
suportados em documentação normativa 
(impondo requisitos mínimos de quali-
dade consoante a sua utilização) e deste 
modo facilitando a especificação por 
parte de projectistas e arquitectos. 

No caso da madeira serrada igual-
mente um conjunto de normas permitem 
que se passe de uma perspectiva de 

material (madeira serrada colocada à 
disposição da Ind. de Construção) para 
uma perspectiva de produto (madeira 
serrada classificada de forma a estabe-
lecer um nível de qualidade quer estética 
quer de resistência). Infelizmente, dado o 
afastamento da Indústria de Madeira do 
processo de normalização, verifica-se a 
tendência de colocar no mercado Pinho 
bravo numa perspectiva única de 
material (tábuas, barrotes, réguas, etc.). 

Associado a este panorama junta-se a 
deficiente, ou mesmo inexistente, 
preparação por parte de arquitectos e 
projectistas no campo da utilização da 
madeira e da normalização relacionada 
com este material (manifesta em muitos 
cadernos de encargos) (MACHADO et al., 
2003), complementada pela fraca 
capacidade da Ind. de Madeira em 
apoiar o utilizador. Este cenário leva à 
escolha do material lenhoso baseado em 
falsos pressupostos, complementada pelo 
desconhecimento das causas de falha em 
serviço da madeira, levando obviamente 
a um comportamento desajustado dos 
elementos de madeira aplicados em 
serviço. É assim comprometida a 
qualidade da obra final, conduzindo a 
sérias dúvidas quanto à capacidade da 
madeira para utilização na construção. 

Do mesmo modo, quando em alguns 
cadernos de encargo se verifica a preocu-
pação em especificar o teor em água da 
madeira, verifica-se a repetida entrega de 
madeira com valores de teor em água 
inaceitáveis face ao especificado. A 
ocorrência desta situação, por vezes de 
forma sistemática e abrangendo outras 
situações (tratamento preservador), tem 
levado à preferência por parte da Ind. de 
Construção por madeiras de Resinosas 
importadas, que muitas vezes chegam ao 
nosso mercado devidamente secas e 
classificadas (prontas a serem utilizadas 
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– produto de construção). 
Este ponto assenta nos problemas da 

maioria das carpintarias e já apontadas 
no estudo preparado pelo BPI, AGRO-GES 
e JAAKO PÖYRY (1996) "Falta de capacidade 
de gestão e de formação dos recursos 
humanos, escassez de matéria prima e 
insuficiente incorporação tecnológica de 
inovação e de design". 

No entanto, analisando a Ind. de 
Madeira, verifica-se ser já possível 
identificar um determinado número de 
empresas que orientaram uma parte da 
sua produção, de forma consciente, para 
o mercado da construção. Estas empresas 
têm uma maior capacidade para promo-
ver passos essenciais (material promocio-
nal, assistência técnica, desenvolvimento 
de produtos, etc.) para rapidamente 
atingir este patamar de qualidade 
(normalização e regulamentação). 

Estes passos têm em larga medida 
sido adoptados em função da pressão 
exercida pelo segundo nível de qualida-
de, mais exigente, o consumidor final. 
Neste caso, trata-se muitas vezes de 
utilizadores que, caso as suas exigências 
não sejam satisfeitas, se voltam rapida-
mente para outros materiais e produtos 
não lenhosos. 

 
Segundo nível de qualidade 

 
Não obstante a conformidade com 

requisitos mínimos de qualidade 
(normas europeias) resta a satisfação do 
consumidor final, que no caso da 
madeira é algo complexa dado o 
desconhecimento por parte nomeada-
mente dos arquitectos das características 
a exigir ao material. O utilizador final na 
análise do desempenho do seu produto 
tenderá a impor requisitos de qualidade 
adicionais, que no caso da habitação e de 
elementos de madeira, se reflectem 

normalmente em características de 
estabilidade dimensional e de cor. 

Deste modo, o fornecedor deverá ter 
capacidade não só de vender (compe-
tindo com outros materiais e produtos) 
com base na normalização aplicável, mas 
igualmente de informar acerca do 
desempenho do material relativamente a 
outras características atendendo à aplica-
ção prevista. Em casos extremos deverá 
mesmo desaconselhar a sua utilização, 
caso o desempenho almejado pelos 
clientes nunca venha a ser atingido e do 
mesmo estes não abdiquem.   

A Indústria de Construção está 
perante um sistema de atestação de 
qualidade que se baseia na satisfação do 
consumidor final, muitas vezes entidades 
singulares, que olham para a madeira 
como um material nobre e amigo do 
ambiente, mas que no entanto pretendem 
um nível de qualidade elevado. Deste 
modo colocando o ideal de conforto 
claramente à frente de possíveis ideais 
ambientais. 

 
Desafios da qualidade 

 
A utilização sustentada de produtos 

de madeira na construção coloca desafios 
relacionados com actividades de forma-
ção, de desenvolvimento de produto, de 
certificação e de divulgação, que se es-
tendem aos diversos agentes envolvidos. 

Estas actividades são essenciais de 
forma a eliminar situações frequentes em 
que a conjunção de especificações incor-
rectas ou ambíguas e o fornecimento de 
materiais e produtos de características 
inadequadas levam a um comporta-
mento deficiente dos elementos de 
madeira em serviço e a sua frequente 
troca por outros tipos de materiais não 
lenhosos. 
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Assim, considera-se essencial: 
1 - Melhorar a comunicação entre a 

oferta (Ind. de Madeira) e a procura 
(Arquitectos, projectistas e Ind. de 
Construção), através da:  

• divulgação do panorama norma-
tivo e regulamentar aplicáveis a 
produtos de madeira e da 

• formação dos agentes envolvidos 
(arquitectos, projectistas e Ind. de 
Construção em geral) acerca das 
propriedades do material e do seu 
comportamento em serviço. 

2 - Tornar possível seleccionar de 
entre a Ind. de Madeira aquelas empre-
sas que encaram a Ind. de Construção 
como um potencial cliente, colocando ao 
seu dispor produtos de madeira (pavim-
entos, janelas, elementos para fins estru-
turais, etc.) que tenham como suporte a 
marcação CE (garantia de qualidade 
mínima). 

• A limitação do número de empre-
sas, fornecedoras de produtos de 
madeira, permitiria eliminar a 
concorrência desleal de empresas 
sem capacidade para desenvolver 
novos produtos ajustados a um 
nível de qualidade superior. 

Estas acções permitiriam limitar casos 
de falha em serviço da madeira devido: 

• à generalizada falta de formação 
(mesmo ao nível de quadros supe-
riores) relativamente à utilização de 
madeira na construção; 

• a uma percepção histórica desajus-
tada da realidade em que assenta 
grande parte das especificações 
elaboradas por projectistas e 
arquitectos. 

• a uma utilização ambígua de termos 
e conceitos, que torna difícil 
conciliar o que de facto é solicitado 

com o produto ou material 
entregue. 

Relativamente ao papel das Institui-
ções de I&D, torna-se necessário ultra-
passar a desconfiança existente entre 
estas e a Indústria, derivada em grande 
parte pelo seu distanciamento durante 
muitas décadas. No entanto saliente-se 
que a actuação dos núcleos de I&D, 
envolvidos em investigação aplicada, 
deverá estar voltada para projectos 
inovadores, apoiando as empresas no 
desenvolvimento e aperfeiçoamento de 
produtos já comercializados e promo-
vendo investigação própria abordando o 
desenvolvimento de novos produtos e o 
desenvolvimento de metodologia de 
avaliação do comportamento a longo 
prazo desses produtos (durabilidade 
mecânica e biológica). 
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Normalização nacional 

 
NP747 – Pavimentos de madeira. Tacos de 

madeira, definições e características 
gerais. 

NP748 – Pavimentos de edifícios. Tacos de 
pinho bravo. Características e 
classificação. 

NP749 – Painéis de parquete mosaico. 
NP750 – Pavimentos de edifícios. Tacos de 

eucalipto comum – características e 
classificação. 

NP751 – Pavimentos de edifícios. Tacos de 
castanho – características e classificação. 

NP752 – Pavimentos de edifícios. Tacos de 
azinho – classificação. 

NP969 – Tacos de madeiras tropicais para 
pavimentos. Características e classificação. 

NP4305 – Madeira serrada de pinheiro bravo 
para estruturas. Classificação visual. 

 
Normalização europeia 

 
EN336 – Structural timber sizes, permitted 

deviations. 
EN338 – Strctural timber strength classes. 
EN385 – Finger-joined structural timber 

performance requirements and minimum 
production requirements. 

EN386 – Glued laminated timber perfor-
mance requirements and minimum 
production requirements. 

EN387 – Glued laminated timber large finger 
joints performance requirements and 
minimum production requirements. 

EN518 - Structural timber grading require-
ments for visual strength grading. 

EN519 – Structural timber grading require-
ments for machine strength graded timber 
and grading machines. 

EN942 – Timber in joinery. General classifica-
tion of timber quality. 

EN975-1 – Sawn timber. Appearance grading 
of hardwoods. Part1:Oak and beech. 

EN1313-1 – Round and sawn timber. 
Permitted deviations and prefered sizes. 
Part 1: Softwood sawn timber. 

EN1313-2 – Round and sawn timber. 
Permitted deviations and preferred sizes. 
Part 2: Hardwoods sawn timber. 

EN1316-1 – Hardwoods round timber. 
Qualitative classification. Part 1: Oak and 
beech. 

EN1316-2 – Hardwood round timber. 
Qualitative classification. Part 2: Poplar. 

EN1316-3 – Hardwood round timber. 
Qualitative classification. Part 3: Ash and 
Maples and Sycamore. 

EN1611-1 – Sawn timber. Appearance grading 
of softwoods. Part 1: European spruces, 
firs, pines and Douglas firs. 

EN13226 – Wood flooring. Solid parquet 
elements with groves and / or tongues. 

EN13227 – Wood flooring. Solid lamparquet 
products. 

EN13228 – Wood flooring.Solid wood overlay 
flooring elements including blocks with 
and interlocking system. 

EN13488 – Wood flooring. Mosaic parquet 
elements. 

EN13489 – Wood flooring. Multi-layer 
parquet elements. 

EN13629 – Wood flooring. Solid pre-
assembled hardwood board. 
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