
CERTIFICADO DE ENSAIO
resistência à corrosão
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Ant. Crta. Nacional 340, Km 867
46292 Massalavés, Valencia (ES)

ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Data do teste 6 de Fevereiro de 2014

Data do relatório 19 de Fevereiro de 2014

Número do relatório 6140061-02

Laboratório de teste CEMITEC

Método de ensaio UNE EN ISO 9277:12

Recebeu o pedido de certificado de teste com o objetivo de utilizar este sistema e, tendo realizado o teste de 
resistência à corrosão, o laboratório credenciado pel ENAC - CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para 
la Industria) de Noain (Navarra) em conformidade com a norma UNE EN ISO 9277:12, EL ALTERÓN S.L. certifica 
que o relatório de teste com a referência 6140061-02 está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

 CARACTERÍSTICAS DO PERFIL

Material Aço galvanizado

Revestimento Z140

Espessura do material 0,60 mm

Medição de espessura por suporte magnético De acordo com a norma UNE EN ISO 2178

Duração do teste 320 horas

RESULTADO 264 HORAS

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.

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO Z140



CERTIFICADO DE ENSAIO
resistência à corrosão
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ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Data do teste 6 de Fevereiro de 2014

Data do relatório 19 de Fevereiro de 2014

Número do relatório 6140061-03

Laboratório de teste CEMITEC

Método de ensaio UNE EN ISO 9277:12

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.

Recebeu o pedido de certificado de teste com o objetivo de utilizar este sistema e, tendo realizado o teste de 
resistência à corrosão, o laboratório credenciado pel ENAC - CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para 
la Industria) de Noain (Navarra) em conformidade com a norma UNE EN ISO 9277:12, EL ALTERÓN S.L. certifica 
que o relatório de teste com a referência 6140061-03 está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

 CARACTERÍSTICAS DO PERFIL

Material Aço galvanizado

Revestimento Z275

Espessura do material 0,55 mm

Medição de espessura por suporte magnético De acordo com a norma UNE EN ISO 2178

Duração do teste 320 horas

RESULTADO 320 HORAS

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO Z275
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ENSAIO DE RESISTÊNCIA À CORROSÃO

Data do teste 6 de Fevereiro de 2014

Data do relatório 19 de Fevereiro de 2014

Número do relatório 6140061-03

Laboratório de teste CEMITEC

Método de ensaio UNE EN ISO 9277:12

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.

Recebeu o pedido de certificado de teste com o objetivo de utilizar este sistema e, tendo realizado o teste de 
resistência à corrosão, o laboratório credenciado pel ENAC - CEMITEC (Centro Multidisciplinar de Tecnologías para 
la Industria) de Noain (Navarra) em conformidade com a norma UNE EN ISO 9277:12, EL ALTERÓN S.L. certifica 
que o relatório de teste com a referência 6140061-03 está em sua posse, obtendo os seguintes resultados:

 CARACTERÍSTICAS DO PERFIL

Material Aço galvanizado

Revestimento Z275

Espessura do material 0,60 mm

Medição de espessura por suporte magnético De acordo com a norma UNE EN ISO 2178

Duração do teste 320 horas

RESULTADO 320 HORAS

PERFIS DE AÇO GALVANIZADO Z275
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