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A.080
SISTEMA DE FACHADAS

RPT

Uma estrutura, seis soluções.
Fachada Clássica

Fachada com Vidro Exterior Preso (VEP)

Os vidros são fixos à estrutura por meio de capas
em perfil de alumínio com vedante em EPDM. As
capas têm 50mm de vista e são fixas por
clipagem.

A fixação dos vidros é efetuada por um processo
mecânico, os quais são encaixilhados e
posteriormente fixos por peças e parafusos
que asseguram a transmissão dos esforços à
estrutura base.

Claraboia

Fachada Trama Horizontal (TH)
A fixação dos vidros às travessas é feita por meio
de capas em perfil de alumínio com vedante em
EPDM.
O efeito visual linear horizontal obtém-se pela
ausência de perfis exteriores verticais.

Esta solução permite a construção de lanternins,
coberturas e envidraçados inclinados, com
possibilidade de ventilação por meio da janela
projetante acionada eletricamente. Os montantes e
as travessas são combinados com capas
específicas, as quais possibilitam o rápido
escoamento das águas.

Fachada com Vidro Exterior Colado (VEC)

Solução Hélios

Os vidros são fixos por colagem sobre um perfil
de alumínio, integrado no caixilho (quadro), que
por sua vez, está fixo à estrutura base.

Solução integrada para envidraçados e controlo
solar.
Vidros e perfis para sombreamento numa só
estrutura. Admite perfis do sistema F.016 com
170mm e 200mm de profundidade, fixos ou
orientáveis, posicionados na horizontal comandados
por um motor elétrico. Mecanismos e motor ocultos.

Fachada clássica
Boletim de ensaio nº25497
Organismo notificado nº 1239

PERMEABILIDADE
AO AR (projetante)

3

Classe

UNE-EN 12153:2000

PERMEABILIDADE
AO AR (mod.fixo)

AE

ESTANQUIDADE
À ÁGUA

Classe

UNE-EN 12153:2000

Classe

RE750

UNE-EN 12155:2000

DESEMPENHO ACÚSTICO Rw (C; Ctr)
Vidro
Rw (C; Ctr)

Fachada Rw
(C;Ctr)

Clássica 40 (-1;-5) dB

37 (-1;-4) dB

EN ISO 1470-3

Dimensão: 3890mm x 2960mm
Relatórios nº25660
Organismo notificado nº 1239

RESISTÊNCIA À
PRESSÃO DO VENTO
Classe

APTA
UNE-EN 12179:2000

RESISTÊNCIA AO
IMPACTO (exterior)

E3

RESISTÊNCIA AO
IMPACTO (interior)

Classe

UNE-EN 12600

I3

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA Uw
Vidro
Ug

Classe

UNE-EN 12600

Fachada cortina composta por quinze folhas (uma projetante e catorze fixas).
Dimensão: 5500 mm x 7890 mm

Os perfis e demonstrações contidas neste documento poderão sofrer alterações sem aviso prévio. Edição de julho 2020.

Fachada
Uw

Clássica 1.4 W/m ² K - ¹ 3.0 W/m ² K -¹

EN ISO 10077-1
Dimensão: 4500mm x 4500mm
Informação de cálculo nº25786
Organismo notificado nº1239

