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Placas planas
Espessuras  disponíveis

Vantagens

Este tipo de placa alveolar de policarbonato pode ser aplicada de variadas formas.
A pedido do cliente, as placas são fabricadas em várias espessuras  e larguras,  assim
como o tipo de acabamento das extremidades que pode ser aberto ou fechado.
A cor standard ou padrão, para todas as placas planas de policarbonato é o cristal.
Também são disponibilizadas cores padrão adicionais, mas estão dependentes do tipo
do produto em questão.

Painel U-valor (W/m²K**) Peso (Kg/m²) Largura
Variável (mm)

Largura
Standard (mm)

Standard (mm)
Largura

Variável (mm)
LarguraPeso (Kg/m²)U-valor (W/m²K**)Painel

Resistente a altos impactos

Resistente a temperaturas desde -40°
a 115° e temporáriamente até 130°

Sem alteração de resistência
ao impacto face a estas temperaturas

Bom comportamento a longo prazo
devido a uma proteção UV 

10 anos de garantia contra:
amarelecimento/envelhecimento/granizo

Translúcido com excelentes
propriedades térmicas

Aplicações

Revestimentos de fachadas e coberturas
Jardins de Inverno
Contrução de telhados
Pérgulas
Banda de luz
Aplicações interiores
Palas
Abrigos para estacionamento de viaturas

Painéis Multi-Funções Termopainéis U - Painel
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Painel U-valor (W/m²K**) Peso (Kg/m²) Largura
Variável (mm)

Largura
Standard (mm)

Painel U-valor (W/m²K**) Peso (Kg/m²) Largura
Variável (mm)

Largura
Standard (mm)

1050 + 2100

Standard (mm)
Largura

Variável (mm)
LarguraPeso (Kg/m²)U-valor (W/m²K**)Painel

Placas planas
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Vantagens

Placas planas

propriedades térmicas
Translúcido com excelentes

amarelecimento/envelhecimento/granizo
10 anos de garantia contra:

devido a uma proteção UV 
Bom comportamento a longo prazo

ao impacto face a estas 
Sem alteração de resistência

a 115° e temporáriamente até 130°
Resistente a temperaturas desde -40°

Resistente a altos impactos

Tipo

HEATBLOC-DESIGN dependente se o
produto for do tipo DECOCOLOR ou
da versão DUOCOLOR

FROZEN-DESIGN no painel 16-2 tipo
DECOLOR,  na  camada  exterior   de
16-2 e com estrutura em fibra de vidro

Versão COLOR
Painel completamente colorido com
uma cor  RAL

Painel U-valor (W/m²K**) Peso (Kg/m²) Largura
Variável (mm)

Largura
Standard (mm)

980 + 1200
2100

Standard (mm)
Largura

Variável (mm)
LarguraPeso (Kg/m²)U-valor (W/m²K**)Painel

Painel U-valor (W/m²K**) Peso (Kg/m²) Largura
Variável (mm)

Largura
Standard (mm)
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Painel U-valor (W/m²K**) Peso (Kg/m²) Largura
Variável (mm)

Largura
Standard (mm)

Standard (mm)
Largura

Variável (mm)
LarguraPeso (Kg/m²)U-valor (W/m²K**)Painel

Classe de resistência ao fogo

Testes de resistência ao fogo comprovados por relatórios B1 e B2
de acordo com norma DIN 4102-1 e Bs1,d0 e B-s2, d0  de  acordo 
com norma DIN EN 13501

**U-valor
Todos os U-valores são valores referenciais

Placas planas
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Placas planas
Aplicações
Os diferentes e combináveis perfis e adaptadores,  oferecem a possibilidade de
construções versáteis.  Todos  os  produtos  podem ser  fabricados  em cores e 
versões diferentes.  Por exemplo, as versões DECOCOLOR/DUOCOLOR  com
"heatbloc",   evitam  a   acumulação  de  calor  no  Verão,  contribuindo  para  a 
eficiência energética de um edifício. 
Todas as placas planas são coextrudidas com uma camada de proteção contra 
raios UV.

Exemplo de Sistema "Quick-Click" ! 

Sistema "Quick-Click" para placas planas de 10mm

- Instalação fácil com sistema "Click-In"
- Várias combinações de adaptadores para diferentes espessuras das placas planas

Com 50/60/80mm

Borracha vedante 902904

Perfil de alumínio
460060/460080/460050

Borracha vedante 902904
Perfil de alumínio 
460060/460080/460050
Perfil de policarbonato 361661

Perfil de alumínio 460060 com borrachas vedantes 902904 e adaptador 361061

Sistemas de instalação em alumínio para placas alveolares planas com as
espessuras de 10 a 50mm

U - PainelTermopainéisPainéis Multi-Funções



 

Sistema "Quick-Click" para placas planas de 16mm

Sistema "Quick-Click" para placas planas de 20mm

Sistema "Quick-Click" para placas planas de 50mm
Perfil de alumínio 460080 e 465081 com borrachas vedantes 902904 e adaptador 361661 em policarbonato

Perfil de alumínio 460060 com borrachas vedantes 902904, adaptador em alumínio 470260 e adaptador
em policarbonato 361061

Perfil de alumínio 460060 com borrachas vedantes 902904 e adaptador 361661
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Placas planas
Sistema "Thermo-Vario"

Separação térmica dos perfis de alumínio
Adaptador com sistema interno de dentes laminados para placas planas com as espessuras de 10 até 50mm
Instalação fácil através de pressão no adaptador sem necessidade de acessórios de fixação adicionais
como por exemplo, parafusos.

Com 50/60/80mm

Borracha vedante 902904

Adaptador de policarbonato 460060/460080/460050
Perfil de aluminio 460060/460080/460050

Borracha vedante 902904

Borracha vedante 902904
Borracha vedante 902904
Adaptador alumínio 470316

/460080/460050Perfil de aluminio 460060

Sistema "Thermo-Vario" para placas planas de 16mm

Sistema "Thermo-Vario" para placas planas de 40mm

Perfil de alumínio 460060 com borrachas vedantes 902904, adaptador alumínio 470316
e adaptador policarbonato 360061

470332 com adaptador adicional de policarbonato 360061
Perfil de alumínio 460080 com borrachas vedantes 902904, adaptador alumínio 470260,
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Sistema de união e fixação com borracha lisa
Sistema fácil e completo sem uso de outros acessórios
Borracha plana auto-adesiva com a largura de 60,60 e 80mm para uma
instalação rápida e limpa

Com 50/60/80mm

Borracha vedante 902904

Perfil aluminio
 460060/460080/460050
Borracha vedante 902904

Apoio borracha auto-adesiva
904980/904950

Sistema de união e fixação com borracha lisa para 
placas planas de 10mm
Perfil de alumínio 460050 com borrachas vedantes 902904 e borracha de apoio 904950

placas planas de 16mm
Sistema de união e fixação com borracha lisa para 

Perfil de alumínio 460060 com borrachas vedantes 902904 e borracha de apoio 904960

espessuras de 10 a 50mm
Sistemas de instalação em alumínio para placas alveolares planas com as
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Placas planas
Sistema com elementos de reforço 

Podem ser encaixados facilmente nas sub-estruturas existentes
Adaptadores com combinações variáveis para as diferentes espessuras das placas
Alternativa ideal às áreas de luz com vidro armado

Perfil Alumínio 460060
Adaptador Policarbonato 360061
Borracha vedante 902904

Borracha vedante 902904

Borracha vedante Borracha vedante

Adaptador alumínio 470316

902904 902904
Perfil alumínio 460061

Sistema com elementos de reforço para placas planas 

Perfil de alumínio  460060 e 460061 com borrachas vedantes 902904, adaptador
de alumínio  470310 e adaptador de policarbonato 360061

Sistema com elementos de reforço para placas planas 

de 10mm 

de 25mm 
Perfil de alumínio 460060 e 460061 com borrachas vedantes 902904, adaptador
de alumínio 470260 e 470310 mais adaptador de policarbonato 360061

Sistemas de instalação em alumínio para placas alveolares planas com as
espessuras de 10 a 32mm
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Componentes
Instalação de perfis tipo H e U em policarbonato

Perfis leves e translúcidos em policarbonatos
Aplicáveis em painéis planos com espessuras de 6 a 16mm

Perfis de ligação tipo H em policarbonato

Perfis tipo U de vedação dos favos e remate lateral em

Conexão de perfil 36067060 em H para painel plano com espessura de 6mm
Conexão de perfil 36107060 em H para painel plano com espessura de 8mm e 10mm
Conexão de perfil 36167060 em H para painel plano com espessura de 16mm

Conexão de perfil 36161060 em H para painel plano com espessura de 16mm
Conexão de perfil 36101060 em H para painel plano com espessura de 8mm e 10mm
Conexão de perfil 36061060 em H para painel plano com espessura de 6mm
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