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U - Painéis Informação geral sobre os U - Painéis
Os U-Painéis são fabricados com uma camada UV coextrudida em ambos as faces
do painel ( exceto PC 2600-40-7-U). 

Fácil e rápida instalação
Translúcido
Isolamento térmico
Resistente a altas temperaturas
Forma, cor e função versátil

Bom comportamento ao longo do

200 vezes mais resistente que o vidro
Inquebrável

Vantagens

Aplicações
Coberturas curvas e planas
Ventilação
Fachadas
Pavilhões desportivos e industriais
Estacionamnetos para viaturas
Postos de abastecimento de 

    combutíveis
Renovação de coberturas e fachadas

Painéis Multi-Funções Termopainéis U - Painéis

    tempo

Com  o  perfil  de apoio,   vedação e  acessórios   consegue-se  um sistema  que é
reversível e versátil para variadas aplicações.
O policarbonato pode ser em cor e os perfis podem ser anodizados ou lacados.
A largura dos painéis varia entre 600 e 630mm com espessuras de 10mm, 16mm,
20mm e 40mm.  Estes painéis são para aplicações  em coberturas mas podem ser
aplicadas em fachadas



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U-Painéis

Cores
Colorido : Fabrico a partir de 400 m²
Duocolor: Fabrico a partir de 550 m²

Cores Colorido : Fabrico a partir de 400 m²

Colorido : Fabrico a partir de 400 m²Cores

Colorido : Fabrico a partir de 400 m²Cores

Espessura (mm)

Largura (mm)

Peso (kg/m²)

Peso (kg/m²)

Largura (mm)

Espessura (mm)

Peso (kg/m²)

Largura (mm)

Espessura (mm)

Espessura (mm)

Largura (mm)

Peso (kg/m²)

Informação geral dos U - Painéis
Os seguintes acessórios podem ser utilizados com os U - Painéis 

Patilha de fixaçãoJunta de fixação
em policarbonato

Perfil de alumínio

Junta de fixação em policarbonato alveolar

alveolar

Junta de fixação em
policarbonato alveolar

Barra de fecho (Peça A e B)

Junta de fixação 

rodeca erfi erfirodeca

Perfil de alumínio Perfil de alumínio

Perfil de alumínio Perfil de alumínio Perfil de alumínio

Perfil de alumínioPerfil de alumínioPerfil de alumínio

Perfil de alumínio
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U-Painéis

Acessórios

Junta de fixação em policarbonato Tampa de beirado

Patilha de fixação Perfil de beirado

Perfil lateral de aluminio Borracha vedante 420040

O  U-Painel PC 2600-40-7-U é um painel de 40mm de espessura com 7 camadas 
de alvéolos  e uma largura de 605mm.

Em aplicação plana

Em aplicação curva

Peso (kg/m²)

Largura (mm)

Espessura (mm)

apenas uma face coextrudida

Patilha de fixação Fita vedante 

Perfil de remate

vedante Item n.:902106

Compribande

U - PainéisTermopainéisPainéis Multi-Funções



 

  

 

Acessórios

O   U-Painel  PC 2600-10-4-U  é  um painel  com  10mm de espessura e a   
largura de 600mm,  sendo o painel constituído por 4 camadas de alvéolos. 
Com  os  acessórios  descritos neste folheto, este painel pode ser também
aplicado em  soluções para fachadas.

Espessura (mm)

Largura (mm)

Peso (kg/m²)

Perfil lateral de aluminio

Perfil de base

Borracha vedante

Perfil de aluminío

Patilha de fixação para perfil

Perfil de preenchimento

Fita vedante 30*5

rodeca erfierfirodeca
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Item n.: 
Item n.

Item n.:

Item n.: Item n.: 

 

U-Painéis

Acessórios

Barra de fecho
(Peça A) (BA 10)

Barra de fecho
(Peça ~B) (BA 10)

aplicação curva

vão util

*valores de vão útil recomendadops
para uma pressão de 1.00kN/m² 

Perfil de beirado Patilha

Fita vedante 30*5 (BA 10/16)

Barra de fecho Barra de fecho
(peça A) (BA 16) (peça B) (BA 16)

Junta de borracha

Espessura (mm) Largura (mm) Peso (kg/m²)Painel

U - PainéisTermopainéisPainéis Multi-Funções

O sistema RT-BA10  e  RT-BA16 aplicam-se em coberturas curvas. O conjunto
do sistema é constituído por U-Painéis com a  espessura de 10 ou 16mm,  que
são apoiados e fixos, a perfis de alumínio pré-curvos. Esta cobertura pode ser 
pré-fabricada e unida entre si no local da obra.

U-painel



 

  

 

 

    

vão util

aplicação

Painel Peso (kg/m²)Largura (mm)Espessura (mm)

Acessórios

Perfil de base Perfil lateral

com borracha vedante

Fita vedante 20*4

com borracha vedante

rodeca erfierfirodeca

Perfil de alumínio Patilha de fixação

Perfil de policarbonato

Patilha de beirado

Perfil de beirado
Perfil de aluminio L

Os sistemas  FA-10, FA-16  e FA-20 é indicado para aplicações com inclinações
a partir de 5° e vão a partir de 2.50m.  Estes painéis são fabricados em 10, 16  e
20mm de espessura e são fixos em perfis de alumínio. O elemento resistente de
de apoio é um perfil de alumínio fixo à patilha de fixação 
* Este sistema também é fornecido para aplicações curvas

*

U-painel
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