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CERTIFICADO DE ENSAIO

ENSAIO DE ALTURA DA DIVISÓRIA

Data do teste 28 de Abril de 2015

Data do relatório 11 de Setembro de 2015

Número do relatório LEVA0115

Laboratório de teste Centro Tecnológico del Metal de Murcia

Recebeu o pedido de um certificado de teste para usar este sistema de construção e, depois de ter realizado o teste para determinar 
a altura máxima do estudo da flecha de uma amostra no Centro Tecnológico del Metal de Murcia em conformidade com a norma NF 
DTU 25.41 P1-1:2008, EL ALTERÓN S.L. certifica que o relatório de teste com a referência LEVA0115 está em sua posse, obtendo os 
seguintes resultados:

PONTO PRESSÃO ALTURA LARGURA DEFORMAÇÃO

A 200 Pa 3500 mm 1200 mm -0,34 mm

B 200 Pa 3500 mm 1200 mm -1,77 mm

C 200 Pa 3500 mm 1200 mm -0,19 mm

RESULTADO SETA MÁXIMA DE 1,80 mm

DIVISÓRIA SIMPLE 1x13 75/600 (49) = ALTURA DE 3,25 m

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Sistema Divisória simple 75/600 (49)

Estrutura do sistema 13 + 49 + 13

Tipo de placa  BASIC

Número de placas 2

Espessura da placa 13 mm

Perfil canal Canal de 50 - Z275

Perfil montante Montante de 49 - Z275

Modulação 600 mm

Altura total do sistema 3,5 m

A

B

C

Antes da sua colocação em obra, deve-se confirmar-se que é aceite pelo dono de obra. A validade do presente certificado que EL 
ALTERÓN S.L. faculta, certifica as características dos sistemas  a partir dos resultados obtidos em ensaios realizados em laboratório, 
está sujeito unica e exclusivamente a total execução dos sistemas com produtos  e seguindo as recomendações de montagem em 
concreto. O uso de produtos alheios ao sistema  ou executados sem seguir as instruções de montagem, a garantia fica sem efeito e 
inabilita este certificado.
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