Sistema de guardas de vidro

AL.7100

DESCRIÇÃO
Sistema de guardas de vidro onde se pretenda uma reduzida vista de
alumínio ou mesmo sem qualquer vista de alumínio.
Este tipo de guardas geralmente está associado a construções
modernas onde se pretenda grandes panos de vidro sem qualquer
tipo de vista de alumínio de modo a não inﬂuenciar o aspeto
arquitetónico.
A grande variedade de soluções construtivas quer em termos de
enchimento quer em termos de ﬁxações à alvenaria permite a sua
aplicação nas mais variadas condições de obra.

FICHA TÉCNICA

·

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Min. 1100 mm

Fixação na testa da laje
Perﬁl ref.ª AL.7101

Fixação na testa da laje
Perﬁl ref.ª AL.7109

·

Fixação no topo da laje
Perﬁl ref.ª AL.7110

Vidro 10 mm

Tendo como referência a norma portuguesa NP 4491-2009,
recomendamos o seguinte:
- A altura das guardas deverá ser ³ 1100 mm desde a face do
pavimento até à zona superior do passa-mão da guarda (ver
cortes).

Fixação no topo da laje
Perﬁl ref.ª AL.7105

Min. 1100 mm

·

·

Min. 1100 mm

·

Pe r f í s e x t r u d i d o s e m l i g a s d e a l u m í n i o AW - 6 0 6 0 e
AW-6063.
Juntas em material EPDM garantindo assim uma maior
estanquidade da janela e durabilidade da junta.
A qualidade dos acabamentos está garantida pelos seguintes
certiﬁcados:
º ANODIZAÇÃO certiﬁcada de acordo com as normas EUWAAEURAS (Licença nº 1018);
º LACAGEM certiﬁcada de acordo com as normas QUALICOAT
(Licença nº 455).

Min. 1100 mm

·

Vidro 12 mm

Embutido na laje
Perﬁl ref.ª AL.7105

Fixação na testa da laje
Perﬁl ref.ª AL.7105

Min. 1100 mm

·

Vidro 16 mm

máximo 600 mm

·

Vidro 20 mm

Capacidade de envidraçamento:
- Vidro de 10 mm para alturas
máximas de 600mm (Piscinas).
- Vidro de 12 mm para alturas
máximas de 800mm (Piscinas).
- Vidro de 16 mm para alturas
máximas de 1100mm (Edifícios
residenciais e de prestação de
serviços).
- Vidro de 20 mm para alturas
máximas de 1200mm (Edifícios
públicos).
Sugerimos a utilização de vidros
temperados e laminados.

máximo 800 mm

·

·

máximo 1100 mm

·

Fixação oculta de todos os parafusos.
Vedantes para aplicação do vidro em EPDM.
Aplicação de vidro com espessuras entre os 10, 12, 16 e 20 mm.
3 soluções diferentes de modo a contemplar todas as situações de
obra.
Possibilidade de aplicação do perﬁl de suporte do vidro no topo da
laje, na testa da laje ou embutido na laje.
Sistema de guardas certiﬁcadas de acordo com a Norma
Portuguesa NP 4491-2009.

máximo 1200 mm

·

LIMITES DE UTILIZAÇÃO

Min. 1100 mm

CARACTERÍSTICAS DO SISTEMA

Min. 50 mm

Min. 50 mm
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Min. 50 mm

World System Aluminium

