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FICHA DE PRODUTO
perfilaria

B B

A

SEÇÃO

EMBALAGEM
Unidades/Pacote 8

Pacotes/Palet 10

Comprimento pacote 3000 mm

Largura pacote 205 mm

Altura pacote 80 mm

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Referência 481110030

Material Aço galvanizado

Qualidade DX51D

Revestimento Z140

Espessura da folha 0,60 mm

Peso 0,84 kg/ml

Largura A 100 mm

Altura B 40 mm

Comprimento* 3000 mm

Reação ao fogo Euroclass A1

Padrão de fabricação UNE EN 14195:2005

*Mais comprimentos a pedido

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS
Área de seção 107,3 mm2

Momento de inércia Ix 1,66 cm4

Momento de inércia Iy 16,67 cm4

Carga de ruptura elástica 270 N/mm2

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Armazene horizontalmente em superfícies planas e mantenha-
as cobertas da chuva e do sol. O contato direto com solventes 
ou qualquer oxidante deve ser evitado. Recomenda-se 
manipular os perfis usando luvas de proteção mecânica de 
acordo com as normas UNE EN 420 e UNE EN 388. Para obter 
mais informações, consulte o guia completo de instalação

INSTALAÇÃO

Veja o guia completo de instalação. Respeite sempre os 
regulamentos de instalação atuais. Atendemos perguntas 
sobre instalação e oferecemos suporte técnico através do 
nosso email: consultas@alterontechosytabiques.com

RECOMENDAÇÕES

Durante a sua montagem recomenda-se a manipulação 
com cuidado para evitar bater noutros objetos ou pessoas e 
provocar danos acidentalmente. Para o seu transporte manual, 
não se recomenda a manipulação por um único individuo 
de produtos ou conjunto de produtos que superem os 25 
kg. No caso de os superar recomenda-se uma manipulação 
coletiva o mediante ajuda de elementos mecânicos.

SISTEMA COMPLETO

Utilizando a gama completa de produtos do sistema  
(placas, perfis, pastas, parafusos e acessórios), a conformidade 
como os resultados obtidos em testes e ensaios pode ser 
garantida. Segurança: consulte a folha de dados de segurança.

DESCRIÇÃO

Perfil canal em forma de U que forma a estructura horizontal ou o elemento 
de perímetro das divisórias do sistema  e onde as colunas verticais se 
encaixam. Para facilitar o parafusamento, é equipado com pré-orifícios

APLICAÇÃO

Guia do montante 99  na construção de divisórias, revestimentos e divisórias autoportantes. Elemento de suporte no qual o 
montante 99  é montado com um giro simples. Também pode ser usado como um elemento de perímetro ou pendurado em tetos.
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