
Fabricados sob os mais rigorosos padrões de qualidade, os
alçapões da gama PREMIUM, são um produto de excelência e
de grande qualidade, garantindo a satisfação dos clientes mais
exigentes.

A sua estrutura é constituída por perfis de alumínio os quais
são reforçados nos cantos através da aplicação de esquadros
em aço galvanizado, tornando todo o conjunto resistente à
corrosão.

O aro exterior tem incorporado uma fita de pelúcia
multifilamento, a qual permite garantir um elevado nível de
isolamento térmico e acústico, bem como como criar uma
barreira à passagem do ar e da luz.

A tampa ou porta é constituída por gesso cartonado hidrófugo
de 13, 15 ou 25 mm (2 placas de 12,50), possibilitando a
aplicação em locais com alguma humidade.

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.

Nesta gama, é possível, a pedido, colocar uma fechadura,
fecho de estrela ou qualquer outro tipo de sistema de fecho.

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 caixa com 2 unidades.

ALÇAPÃO ONUP PREMIUM

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

▪ Pelúcia para isolamento de ar e luz

▪ Acessórios em chapa de aço
galvanizado do tipo DX51D

▪ Fecho Tic-Tac de alta qualidade

▪ Mola de segurança em aço inox

▪ Gesso cartonado hidrófugo de 13,
15 ou 25 mm (2 placas de 12,50) de
espessura, colado

▪ Dobradiças com limitadores de
segurança em aço inox

▪ Espaçamento reduzido entre aros

▪ Remoção Integral da tampa

▪ Possibilidade de colocação de
fechadura ou fecho em estrela

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 Hidrófugo:
As placas de gesso cartonado com tratamento
hidrófugo, classificam-se segundo a norma EN 520
H1, que lhe confere uma reduzida absorção de
água, sendo indicada para aplicação em ambientes
com presença de humidade.
O seu núcleo é formado por gesso inerte
dimensionalmente estável e não combustível.

Caraterísticas Técnicas:

Designação Tipo H1
(EN520)

Cartão do verso Cinza
Cartão da face Verde
Resistência ao vapor de água 10

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 15mm
200 200 215 215 200 200 0.80 1.00
300 300 315 315 300 300 1.40 1.60
400 400 415 415 400 400 2.20 2.60
500 500 515 515 500 500 3.10 3.50
600 600 615 615 600 600 4.10 4.70

Fita de pelúcia isolante:
Fabricada a partir de fibras de multifilamento que
se movem independentes uns dos outros, tem
como principal finalidade a criação de uma
barreira adicional, conferindo uma melhor
performance no isolamento térmico e acústico.

Caraterísticas Técnicas:
Constituída 100% por polipropileno, evita a
formação de bolores e não é corrosivo.


