
 
 

Desenvolvidos para garantir um correto isolamento acústico, 

os alçapões ACUSTIK, são a solução ideal para espaços como 

salas de espetáculos, auditórios, estabelecimentos de ensino, 

entre outros, onde é imprescindível manter baixos níveis de 

ruido.  

Com uma estrutura em perfis de alumínio os quais são 

reforçados nos cantos através da aplicação de esquadros em 

aço galvanizado, tornando todo o conjunto resistente à 

corrosão.  

Tem incorporado uma junta estanque fabricada em espuma 

de poliuretano de alta densidade, com a qual se obtém a total 

estanqueidade do sistema. 

A tampa ou porta é constituída por gesso cartonado acústico 

de 13 mm, a qual deverá ser forrada com o mesmo produto a 

ser incorporado no teto ou parede. Na ausência de definição 

será aplicada lã de rocha, para melhor desempenho acústico. 

São dotados de um sistema de segurança, que consiste numa 

mola em aço inox, a qual garante a abertura parcial da porta, 

por forma a evitar acidentes. 

Este tipo de alçapão é de fácil aplicação e manuseamento, 

permitindo um acabamento perfeito e preciso. 

As matérias primas e os diversos componentes são 

submetidos, à sua receção, a um minucioso controlo de 

qualidade. Por sua vez, o processo de fabrico é 

permanentemente monitorizado por forma a garantir a 

qualidade de todos alçapões produzidos. 

Fornecimento em embalagem individual. 

 

 

 

 

 

 

ALÇAPÃO ONUP ACUSTIK 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ Estrutura em perfis de alumínio c/ 
1,5  mm espessura 

▪ Junta de estanqueidade 

▪ Acessórios em chapa de aço 
galvanizado do tipo DX51D 

▪ Fecho Tic-Tac de alta qualidade 

▪ Mola de segurança em aço inox 

▪ Gesso cartonado acústico de 13 
mm de espessura, colado e forrado 
com lã de rocha 

▪ Dobradiças com limitadores de 
segurança em aço inox 

▪ Remoção Integral da tampa 

▪ Aplicação em teto e parede 

Medidas Standard: 

▪ 200 x 200 mm        ▪ 500 x 500 mm 

▪ 300 x 300 mm        ▪ 600 x 600 mm 

▪ 400 x 400 mm 

* Produzimos qualquer medida 

especial de acordo com as suas 

necessidades 
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FICHA TÉCNICA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Placas de Gesso Cartonado Acústico: 

As placas de gesso cartonado acústico, são 

compostas por um núcleo de gesso revestido com 

cartão azul claro. Permitem melhorar a prestação 

acústica em +4dBA, devido ao aumento da sua 

massa. 

 

Caraterísticas Técnicas: 
 

Designação 
Tipo H1 
(EN520) 

Cartão do verso Cinza 

Cartão da face Azul 

Resistência ao vapor de água 10/4 

Condutibilidade térmica 
0.21 W/(m.K) 

ISO 10456 

Reação ao fogo A2-s1,d0(B) 

Resistência térmica 0.25 

Tipo de bordo Quadrado – BC 

 

Perfis de Alumínio: 

Produzidos através das mais modernas técnicas de 

extrusão e sob rigoroso controlo de qualidade, 

sendo todo o processo produtivo certificado pela 

norma NP ISSO 9001. 
 

Caraterísticas Técnicas: (Norma EN 755-2) 
 

Tensão de rotura (N/mm2) 160 

Tensão de cedência (N/mm2) 120 

Alongamento (%) 8 

Dureza (Webster) 10.7 

Envelhecimento T5 
 

Composição Química (Norma EN 573-3) 
 

  Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti 

Max. 0.45 0.22 0.02 0.03 0.50 0.02 0.02 0.02 

Min. 0.40 0.18 0.00 0.00 0.45 0.00 0.00 0.00 

 
Acessórios em chapa galvanizada: 

Todos os acessórios incorporados nos alçapões 

são produzidos em chapa de aço galvanizada. 
 

Caraterísticas Técnicas: 
 

Qualidade DX 51 D+Z 140 NA O 

Revestimento 140 (g/m2)  

 

 

Características Gerais:  

DIMENSÕES 
Standard mm 

ABERTURA 
Tecto/Parede mm 

ABERTURA 
Livre mm 

PESOS 
Kg 

X Y X Y X Y   13mm             

200 200 215 215 200 200 1,20 

300 300 315 315 300 300 1,90                     

400 400 415 415 400 400 3.20                     

500 500 515 515 500 500 4,50                     

600 600 615 615 600 600 6,00                     

 

 

Junta de estanqueidade: 

Fabricada em espuma de poliuretano, impede a 

passagem de poeiras e ar, garantindo uma solução 

totalmente estanque. 
 

Caraterísticas Técnicas: 

Espuma de poliuretano com densidade de 60 

kg/m3. 

 

Lã de Rocha: 

Isolamento térmico, acústico e proteção ao fogo. 

Caraterísticas Técnicas: 
 

Reação ao fogo  Incombustível 

Densidade  70 Kg/m3 

 

 


