PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIO

Building your challenges.

Herdando os valores e experiência do grupo Caetano
Coatings, a Unni surge no mercado como um parceiro
de referência, com uma sólida e experiente equipa,
destacando-se pelo seu vasto curriculum de mais
de duas décadas de presença no mercado nacional e
internacional.
A presença da Unni, tem sido distinguida pelos seus
clientes, na concessão e execução de projetos de
renome, destacando-se nos sectores dos Pavimentos,
Construção Civil, Revestimentos e Proteção Contra
Incêndio.
Indo ao encontro das necessidades do mercado na
área da Proteção Contra Incêndio, a Unni passou a
representar a AF Systems, acrescentando soluções de
vanguarda nesta área à sua oferta.

Fundada em 1992, a AF Systems foi sempre uma empresa líder de
mercado especializada em tecnologias de compartimentação e
proteção passiva contra incêndios. Um cuidado especial é dedicado à
selagem de sistemas de atravessamentos elétricos e mecânicos.
A AF Systems produz sistemas de sobrepressão para áreas de
ﬁltragem de fumo.
Os produtos da AF Systems são certiﬁcados em conformidade com as
normas europeias EN.
Centenas de aplicações certiﬁcadas cobrem a maioria dos casos de
compartimentação mais comuns e tecnologicamente relevantes.
AF Systems é certiﬁcada pela UNI EN ISO 9001-2015
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Unni AF Collar
Golas corta-fogo para atravessamentos com tubagens combustíveis

Os AF COLLAR são proteções contra incêndios que asseguram a
compartimentação com grau EI120/ EI180 aos tubos combustíveis em
atravessamento de paredes e pavimentos para tubos sanitários, águas
pluviais, ventilação, isolamento, multicamada, corrugados, tubos de
plástico, também quando agrupados e contendo cabos elétricos.
O AF COLLAR é um elemento cilíndrico de aço inoxidável que contém
uma ou mais camadas de material intumescente com elevado grau de
termo expansão que, quando aquecido, permite a selagem completa
do espaço interno. Durante um incêndio, o tubo deforma-se devido ao
calor e queima progressivamente enquanto que a parte intumescente
do gola se expande até ocupar todo o espaço interno, garantindo
resistência ao fumo e às chamas.
CARACTERÍSTICAS
Aspeto: Golas em aço inoxidável com bandas intumescentes;
Cor: aço polido;
Dimensões disponíveis: de 30 a 600 mm; altura de 30 a 200 mm;
Expansão livre: >20:1;
Temperatura de ativação: ± 180° C.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Abrir o gola e colocá-lo à volta do tubo;
2. Fechar o gola usando a aba de bloqueio;
3. Colocar o gola de forma a que este possa aderir à parede/pavimento;
4. Se aplicado em pavimentos e paredes de betão, prender com buchas
metálicas (8 x 60 mm);
5. Se aplicado em paredes de estuque, usar parafusos metálicos auto
roscantes.
APLICAÇÕES
O AF COLLAR foi testado em:
• Tubos combustíveis comuns e de multicamadas (PVC, PP, PE);
• Tubos combustíveis com uma inclinação máxima de 45 °;
• Proteção de tubos agrupados combustíveis usando um único gola,
incluindo tubos multicamada, tubos corrugados e não corrugados ou
que contenham cabos elétricos;
• Tubos de metal isolados revestidos com mangas de alumínio;
• Tubos combustíveis que atravessam tetos falsos;
• Tubos de metal isolados que atravessam tetos falsos;
• Para aplicações em selagens corta-fogo.
O AF COLLAR é certiﬁcado para aplicações de parede no lado exposto
ao fogo ou em ambos os lados dependendo da aplicação.
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Unni AF Collar
Golas corta-fogo para atravessamentos com tubagens combustíveis

Diâmetro interno

Altura
(mm)

Número de pontos de
ﬁxação

30

30/50

4

40

30/50

4

50

30/50

4

63

30/50

4

80

30/50

4

90

30/50

4

100

30/50

4

110

30/50

4

125

70

5

140

70

5

160

70

5

200

100

5

250

100

5

315

200

5

400*

150

8

500*

200

8

600*

200

8

*AF COLLAR C 400, C 500 e C 600
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixas de cartão.
Se o produto for armazenado em condições normais não existe limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação das golas corta-fogo AF COLLAR. As golas
corta-fogo AF COLLAR têm uma estrutura cilíndrica de aço inoxidável
que contém material intumescente Fireﬁll da classe EI120/EI180
para proteção de atravessamentos de tubos combustíveis, tubos
combustíveis com cabos elétricos e tubos isolados não combustíveis
em paredes e pavimentos. O diâmetro a escolher depende da
instalação.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento de betão aligeirado

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de blocos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque autos suportada

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede sanduíche

Classe REI120 (UNI EN 1365-2)

Teto falso em ﬁbra

ETA 16/0891

unni.pt

comercial@unni.pt
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Unni Safe Collar C
Golas corta-fogo para aplicações especiais

O AF COLLAR C é fabricado em aço inoxidável. O interior contém AF
Fireﬁll 50/70/100, um material com elevado poder intumescente que
é retido através de um mecanismo especíﬁco. Durante um incêndio, o
tubo deforma-se devido ao calor e derrete até à sua total combustão.
O material intumescente espalha-se e cria uma barreira que fornece
isolamento térmico e preserva a função de “separação” do pavimento
ou da parede do elemento durante pelo menos 180 minutos.
AF COLLAR C é um elemento especial de proteção contra incêndios
para tubos combustíveis, adequado para tubos curvos ou ramiﬁcados
adjacentes a paredes/pavimentos onde é impossível aplicar golas
corta-fogo normais.
A sua forma em “C” evita a necessidade de caixas de proteção em
silicato de cálcio, as quais são mais complexas e caras devido aos seus
longos tempos de construção.
CARATERÍSTICAS
Aspeto: elemento em forma de “C” em aço inoxidável;
Cor: aço polido;
Dimensões disponíveis: 110, 160, 200, 250 e 400 mm;
Expansão livre: >20:1;
Temperatura de ativação: 180 °C.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Colocar o AF COLLAR C à volta do tubo combustível de forma a que
possa aderir à abertura nivelada da parede (no lado exposto ao fogo);
2. Se aplicado em pavimentos e paredes de betão, ﬁxar com buchas
metálicas (8 x 60 mm). Se aplicado em paredes de estuque usar
parafusos metálicos auto roscantes.
APLICAÇÕES TESTADAS EM PAREDES E PAVIMENTOS
Tipo

Diâmetro do tubo

Dimensão exterior

Altura

Unni Safe Collar C 110

Até 110

160 x 160 mm

50 mm

Unni Safe Collar C 160

De 110 a 160 mm

230 x 230 mm

70 mm

Unni Safe Collar C 200

De 160 a 200 mm

300 x 300 mm

100 mm

Unni Safe Collar C 250

De 200 a 250 mm

350 x 350 mm

100 mm

Unni Safe Collar C 400

De 250 a 400 mm

450 x 450 mm

150 mm

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixas de cartão.
Se o produto for armazenado em condições normais não existe limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação das golas corta-fogo AF COLLAR C. Estas
golas têm uma estrutura quadrada de aço inoxidável e um sistema
de bloqueio que contém o material intumescente Fireﬁll 50/70/100
para proteção certiﬁcada de classe EI180 em atravessamentos
com utilização de tubos combustíveis em ângulo. A dimensão será
escolhida dependendo da secção do tubo combustível.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Parede de blocos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque
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Unni Safe Multicollar
Golas corta-fogo modulares para tubagens combustíveis

O AF MULTICOLLAR consiste numa peça de aço inoxidável ajustável
que é cortada no local, na dimensão necessária, de acordo com o
diâmetro da tubagem. No local, a peça deve ser acoplada à banda
intumescente AF FIREFILL 50.
O AF MULTICOLLAR é usado em todas os atravessamentos de
compartimentação dos setores com tubos de plástico em paredes ou
pavimentos, tais como drenos sanitários, tubos de águas pluviais e de
ventilação. Este produto está certiﬁcado para a aplicação em tubos
combustíveis inclinados, grupos de tubos combustíveis que contêm
cabos elétricos e tubos de metal isolados.
Durante um incêndio, o calor faz com que o material intumescente se
expanda até ocupar o espaço interior, garantindo resistência ao fumo
e às chamas.
CARATERÍSTICAS
Aspeto: peça de aço inoxidável para ser montada com uma banda
intumescente;
Cor: aço polido;
Dimensão da banda de metal: 2500 x 50 mm;
Dimensão da banda intumescente: 8600 x 50 x 4 mm;
Diâmetro: de 30 a 250 mm;
Expansão livre: >20:1;
Temperatura de ativação: 180 °C.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Medir o diâmetro do tubo e cortar a peça de aço inoxidável e a banda
de acordo com as informações contidas na tabela a seguir;
2. Enrolar a banda de material intumescente à volta do tubo e ﬁxá-la
com ﬁta adesiva;
3. Colocar a peça de aço inoxidável à volta da banda sobrepondo os
bordos em pelo menos 30 mm e, em seguida, ﬁxá-la com os parafusos
auto roscantes fornecidos (pelo menos dois para cada gola);
4. Fixar o gola à parede usando parafusos auto roscantes ou buchas
metálicas de dilatação.
* Para os diâmetros 200 e 250 é necessário montar duas golas lado a
lado unindo-os com os parafusos auto roscantes fornecidos (seguir as
instruções).
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
As caixas de cartão contêm: peça de metal, banda intumescente,
parafusos auto roscantes e ﬁta métrica ﬂexível. Se o produto for
armazenado em condições normais não existe limite para o tempo de
armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação de golas corta-fogo AF MULTICOLLAR,
consistindo em elementos de aço inoxidável para serem cortados na
dimensão necessária de acordo com o diâmetro do tubo.
Este gola foi concebido para conter o material intumescente Fireﬁll
50 e para proporcionar uma proteção certiﬁcada de classe EI180
em atravessamentos horizontais e verticais de tubagens de metal
combustíveis e isoladas.
CERTIFICAÇÕES

Diâmetro do
tubo (mm)

Comprimento
da folha (mm)

Comprimento da
banda (mm)

Camadas

N* de golas
possíveis (2500)

30

200

240

2

12

40

230

310

2

10

50

260

380

2

9

63

300

460

2

8

80

350

560

2

7

90

380

620

2

6

100

410

680

2

6

110

440

750

2

5

125

515

1310

3

4

140

560

1450

3

4

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque

160

620

1640

3

4

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento e parede de blocos de betão

200

2x795

2x3500

5

1

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque auto-suportada

250

2x955

2x4300

5

1

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede sanduíche

unni.pt

comercial@unni.pt
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Unni AF Sleeves
Mangas corta-fogo para tubagens combustíveis

As AF SLEEVES são mangas de material intumescente préformatadas que protegem os atravessamentos de tubagens de
plástico combustíveis. As AF SLEEVES são feitas de um material com
um elevado poder de termo expansão que, quando aquecido, garante
a selagem do tubo. O material das AF SLEEVES quando expandido,
bloqueia fumo e chamas e o seu isolamento térmico oferece proteção
contra incêndios de classe EI60/EI120/EI180.
As AF SLEEVES têm a mesma utilização que o AF COLLAR. A escolha
entre um e outro produto depende de a possibilidade da proteção
contra incêndios poder ser colocada no interior dos elementos de
compartimentação horizontais e verticais dos tubos combustíveis.
A utilização das AF SLEEVES é adequada quando a estrutura for
sólida e suportar o desenvolvimento da expansão interna. Se isto
for impossível, recomenda-se a utilização do Unni Safe Collar Como
alternativa.
As AF SLEEVES estão disponíveis para os diâmetros de tubos mais
comuns no mercado tal como é mostrado na lista.
CARACTERÍSTICAS
Expansão livre: >20:1;
Temperatura de ativação: 180 °C
Pressão gerada: 10 Bar
Espessura: em função do diâmetro
Altura: 50 mm
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Enrolar as AF SLEEVES à volta do tubo combustível;
2. Fixar a manga com ﬁta adesiva e deslizá-la para a parede ou
pavimento;
3. Selar com betão moldável (argamassa ou betão).
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixas de cartão.
Se o produto for armazenado em condições normais não existe limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação da manga corta-fogo AF SLEEVES. Esta
manga contém material intumescente Fireﬁll 50 de dimensão 50x4
mm colocado em sacos de polietileno pré-embalados proporcionando
uma proteção certiﬁcada até à classe EI180 para atravessamentos de
tubos combustíveis em paredes e pavimentos.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI60/EI120/EI180 (EN 1366-3)

Pavimento de betão aligeirado

Classe EI180 (EN 1366-3)

Parede de blocos de betão
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TAMANHOS PRÉ-CORTADOS DISPONÍVEIS

Diâmetro exterior
do tubo (mm)

Código

Classe EI
Pavimento/Parede

30
40
50
63
75
80
90
100
110
125
140
160
200

H10
H01A
H01B
H01C
H01N
H01D
H01E
H01F
H01G
H01H
H01I
H01L
H01M

180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
180
60 pavimento
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Unni AF Sleeve B
Revestimentos para tubagens de metal isoladas e de cabos elétricos

O produto AF SLEEVE B é feito de um material com elevado poder
termo expansivo que, quando aquecido, aumenta de volume e
preenche o espaço deixado pela combustão do isolante das tubagens.
O material AF SLEEVE B quando expandido, pode bloquear fumo e
chamas, proporcionando uma resistência eﬁcaz ao fogo.
O AF SLEEVE B depois de instalado constitui uma manga intumescente
para selar atravessamentos de grupos de cabos e de tubagens de
metal isoladas com revestimentos combustíveis ou não combustíveis.
Este produto adapta-se perfeitamente às situações em que a remoção
do isolamento externo não é recomendada devido a problemas de
condensação e de gotejamento.
O AF SLEEVE B proporciona uma proteção certiﬁcada de classe EI120/
EI180 e mantém a integridade do isolamento térmico nos tubos (até
um diâmetro máximo de 200 mm).
CARACTERÍSTICAS
Expansão livre: >20:1
Temperatura de ativação: 180 °C
Pressão gerada: 10 Bar
Espessura: 4 mm
Altura: 50 mm
Comprimento: 10000 mm
CAMPO DE APLICAÇÃO
A banda intumescente AF SLEEVE B é usada para proteção contra
incêndios em paredes e pavimentos atravessados por tubos de metal
isolados.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Para materiais isolantes combustíveis enrole o AF SLEEVE B à
volta do tubo de metal isolado (uma camada para cada 20 mm de
espessura). Para materiais isolantes não combustíveis enrole o AF
SLEEVE B à volta do tubo (uma camada para cada 30 milímetros de
espessura);
2. Fixar a AF SLEEVE B no atravessamento com ﬁta adesiva;
3. Selar o espaço exterior deixado pelo AF SLEEVE B para que a manga
ﬁque completamente inserida na selagem corta-fogo.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Rolos de 10 m. Dimensão: 50 x 4 mm
Se o produto for armazenado em condições normais não existe limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação do revestimento AF SLEEVE B intumescente,
um produto baseado em polímeros de expansão co-extrudidos,
que expande mais de 20 vezes o volume inicial para uma proteção
certiﬁcada de classe EI180 em tubos de metal isolados para paredes
e pavimentos. O sistema está certiﬁcado para a utilização combinada
com o AF PANEL de lã de rocha, duplo e semirrígido.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Parede de blocos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque auto suportada

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede sanduíche

unni.pt
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Unni AF Sleeve B3
Revestimentos corta-fogo para tubagens corrugadas

O produto AF SLEEVE B3 é um revestimento intumescente usado para
selar atravessamentos de tubos combustíveis de pequeno diâmetro,
tubos corrugados que contêm cabos elétricos e para selar aberturas
de montagem.
O AF SLEEVE B3 é feito de um material com elevado poder termo
expansivo que, quando aquecido, preenche o espaço deixado pela
combustão do revestimento isolante. O material do AF SLEEVES B3
quando expandido pode bloquear fumo e chamas e o seu isolamento
térmico proporciona certiﬁcação de proteção contra incêndios de
classe EI120/EI180 de acordo com a norma europeia UNI EN 1366-3.
O AF SLEEVE B3 pode ser utilizado em tubos combustíveis com um
diâmetro máximo de 32 mm que contenham cabos elétricos.
CARACTERÍSTICAS
Expansão livre: >20:1
Temperatura de ativação: 180 °C
Pressão gerada: 10 Bar
Espessura: 2 mm
Altura: 30 mm
MÉTODO DE APLICAÇÃO
Tubos combustíveis:
1. Colocar o AF SLEEVE B3 à volta do tubo combustível do atravessamento;
2. Selar o espaço exterior com selagem corta-fogo.
Furos de montagem:
1. Enrolar o AF SLEEVE B3 até atingir o diâmetro da abertura a selar;
2. Inserir o “rolo” no interior do buraco a selar.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Rolos de 10 m.
Dimensões: 30 x 2 mm.
Se o produto for armazenado em condições normais não existe limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação do revestimento corta-fogo AF SLEEVE B3
que contém o material intumescente Fireﬁll 30 e mede 30x2 mm. O AF
SLEEVE B3 proporciona uma proteção certiﬁcada de classe EI120 para
atravessamentos de tubos combustíveis nas paredes e pavimentos
contendo cabos elétricos, até 32 mm de diâmetro e isolamento para
aberturas de montagem. O sistema pode ser aplicado diretamente no
suporte ou uma selagem corta-fogo.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Parede de blocos de betão

Classe EI120 (UNID EN 1366-3)

Parede de estuque

Classe EI120 (UNID EN 1366-3)

Parede sanduíche
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Unni Safe Bags
Almofadas corta-fogo para esteiras de cabos

As almofadas AF BAGS são elementos corta-fogo utilizáveis em
atravessamentos de sistemas elétricos que selam cabos, túneis e
outras aberturas que ligam compartimentos diferentes.
As almofadas AF BAGS são recomendadas quando é necessária a
manutenção ou modiﬁcação frequente dos sistemas. Elas podem ser
facilmente removidas e reposicionadas mesmo depois da primeira
aplicação, vezes sem limite.
As AF BAGS consistem em embalagens de ﬁbra de vidro não
combustível tratada com um produto especial de poliuretano contendo
material granular intumescente, agregado de isoladores térmicos e
produtos que libertam água gradualmente. As AF BAGS expandem-se
quando a temperatura sobe (acima de 180 °C).
À medida que o calor aumenta, elas modiﬁcam a sua estrutura física e,
simultaneamente, libertam vapor de água e absorvem energia. Como
resultado do calor, a estrutura interna inchada solidiﬁca criando uma
estrutura celular altamente isolante.
CARACTERÍSTICAS
• As almofadas AF BAGS não sofrem danos causados pela água ou
humidade;
• Não apodrecem nem ganham bolor e são resistentes às bactérias;
• São adequadas para qualquer ambiente e não contêm materiais
nocivos ou ﬁbras.
ÁREAS DE APLICAÇÃO
As AF BAGS são usadas para proteger contra o fogo as paredes e os
pavimentos atravessados mesmo quando os cabos são colocados em
esteiras.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Medir a largura da esteira de cabos e escolher o número e a
dimensão das almofadas corta-fogo de forma a selar completamente
a abertura. Para o cálculo, considere que a medida lateral certiﬁcada
é de 120 mm (espessura da parede).
2. Colocar as almofadas intumescentes no interior da esteira de
cabos. Posicioná-las com o lado certiﬁcado 120/200 mm paralelo à
parede até que a esteira de cabos esteja completamente preenchida.
3. Selar qualquer espaço restante entre a abertura e a esteira de
cabos com selagem corta-fogo.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixas de cartão.
Se o produto for armazenado em condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação de almofadas corta-fogo AF BAGS. A
camada exterior é feita com 200 g/m² de ﬁbra de vidro não combustível
tratada com uma resina de poliuretano contendo material granular
intumescente, agregados de isolantes térmicos e produtos que
libertam água gradualmente. As almofadas são utilizadas para
proteção de classe EI120/EI180 para atravessamentos em paredes e
pavimentos, de cabos elétricos, em esteiras e com lã de rocha dupla
AF PANEL e selante AF SEAL W.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque auto-suportada

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede sanduíche

unni.pt

comercial@unni.pt

unnisa

DIMENSÕES DISPONÍVEIS
AF BAGS 100
AF BAGS 150
AF BAGS 200
AF BAGS 250
AF BAGS 300

100 x 120 x 25 mm
150 x 120 x 30 mm
200 x 120 x 30 mm
250 x 120 x 35 mm
300 x 120 x 35 mm

ETA 16/0733
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Unni AF Masa
Esponja corta-fogo intumescente para esteiras de cabos

As esponjas AF MASA selam atravessamentos de cabos elétricos
colocados em esteiras para cabos.
As esponjas AF MASA são recomendadas sempre que exista
uma necessidade de criar uma barreira facilmente removível e
reposicionável que permita uma selagem perfeita para “fumo frio”
usando a sua elasticidade permanente (efeito esponja).
O produto AF MASA é adequado para aplicações em pavimentos pois
não exigem estruturas de suporte. Cortado corretamente este produto
pode ser usado em vez dos tijolos à prova de fogo clássicos.
O AF MASA é um paralelepípedo esponjoso que é facilmente moldado
para selar aberturas entre compartimentos adjacentes conﬁnando o
fogo ao seu ponto de origem.
Quando exposto ao fogo a uma temperatura que exceda 200 °C, o AF
MASA expande-se e modiﬁca-se ﬁsicamente para formar uma massa
não combustível altamente isolante.
DIMENSÕES DISPONÍVEIS
Comprimento: 1000 mm
Largura: 120 mm
Espessura: 30 mm
Densidade: 210 kg/m3
Classe da reação ao fogo: B2
Isolamento térmico: 0,062 W/mK
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Medir a largura da esteira de cabos e cortar a peça à medida;
2. Colocar as secções de AF MASA dentro da esteira de cabos.
Posicionar as esponjas colocando o lado certiﬁcado (120 mm)
paralelamente à parede até que a esteira esteja completamente
preenchida;
3. Selar qualquer espaço remanescente entre a abertura e a esteira de
cabos com selagem corta-fogo.
AVISO
Este produto não é adequado para ambientes húmidos.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixas de cartão.
Se o produto for armazenado em um local seco não há limite para o
tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação das esponjas corta-fogo AF MASA feitos
com material esponjoso e intumescente baseado em poliuretano
para proteção de classe EI120 de esteiras de cabos elétricos para
atravessamento de paredes, pavimentos e selagens corta-fogo.
A posição certiﬁcada é na horizontal.
A esponja pode ser cortada transversalmente para obter o
comprimento necessário para a largura da esteira de cabos.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 (UN EN 1366-3)

Parede de placas de gesso cartonado

Classe EI120 (UN EN 1366-3)

Parede de blocos de betão

Classe EI120 (UN EN 1366-3)

Pavimento em betão
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Unni AF Box
Proteção contra incêndios para caixas de junção elétrica

O revestimento AF JUNCTION BOX é um sistema de proteção contra
incêndios de classe EI120 para caixas de junção inseridas em paredes
resistentes ao fogo.

Unni AF Junction Box

É feito de material termo expansivo que mantém a resistência ao fogo
de paredes com aberturas como as caixas de junção elétrica.
Durante um incêndio, a AF JUNCTION BOX expande-se até que o
compartimento ocupado pela caixa esteja completamente preenchido.
O AF JUNCTION BOX deve ser aplicado dentro das caixas já inseridas
nas paredes que não precisam ser removidas.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
O AF JUNCTION BOX está disponível para caixas de junção elétrica até
ao tamanho máximo de 392 x 150 x 75 mm.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Retirar a tampa da caixa de junção elétrica;
2. Inserir o revestimento intumescente na parte interior da caixa e
garantir que ele adere às paredes laterais e traseiras (o revestimento
pode ser perfurado para inserir cabos elétricos);
3. Fechar a tampa da caixa de junção elétrica.

O AF E-BOX é um revestimento intumescente desenhado para proteger
caixas elétricas inseridas em paredes resistentes ao fogo. É feito de
material intumescente termo expansivo que mantém a resistência ao
fogo das paredes com aberturas como as caixas elétricas.

Unni AF E-Box

O AF E-BOX deve ser aplicado dentro da caixa elétrica 503/504 já
inserida na parede. Não é necessário remover a caixa elétrica da
parede.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
AF E-BOX 503
para as caixas normalizadas 503 (50 peças /caixa)
AF E-BOX 504
para as caixas normalizadas 504 (50 peças /caixa)
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Retirar a tampa da caixa elétrica;
2. Inserir o revestimento intumescente na parte interior da caixa e
garantir que ele adere às paredes laterais e traseiras (o revestimento
pode ser perfurado para inserir cabos elétricos)
3. Fechar a tampa da caixa de junção elétrica.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação dos revestimentos AF JUNCTION BOX/AF
E-BOX, fabricados com o material intumescente FIREFILL 50/100 e
pré-cortados nos tamanhos apropriados para a proteção EI120 das
caixas de junção elétrica normalizadas de tipo 503 e 504, instaladas
em parede.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Elementos pré-cortados em caixas de cartão (10/50 peças);
Se o produto for armazenado em condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

unni.pt

Parede em placa de gesso cartonado

comercial@unni.pt

unnisa
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Unni AF Panel
Painel pronto a usar para compartimentação corta-fogo (1/2)

O painel de revestimento AF PANEL é um produto corta-fogo de baixo
custo concebido para selar qualquer abertura horizontal ou vertical,
incluindo atravessamentos de tubos, esteiras de cabos, registo cortafogo, juntas de dilatação e, em geral, onde quer que haja a necessidade
de criar uma barreira contra o fogo e os fumos.
O AF PANEL tem excelentes características de isolamento acústico
e térmico e pode ser facilmente moldado para atender às aplicações
mais comuns.
O AF PANEL é um painel pronto a usar que não requer revestimentos
complicados antes ou durante a aplicação.
O AF PANEL é um painel semirrígido não combustível (classe A1)
feito de ﬁbra mineral tratada em ambos os lados com uma camada
de revestimento à prova de fogo. Quando os dois produtos são
combinados usando os métodos acima, o resultado é um AF PANEL
corta-fogo para compartimentos de classe EI120/EI180.
Esta barreira é simples de remover (total ou parcialmente) e permite
um trabalho rápido na reparação de instalações que passam pela
abertura selada.
As instalações de serviço com atravessamentos selados com painel
duplo (esteiras de cabos, tubos, condutas de ventilação, etc.) são
certiﬁcadas. A selagem com painel único em estruturas verticais é
certiﬁcada EI120, se não existirem atravessamentos de instalações de
serviço.
Quando a temperatura sobe acima de 200 °C, o produto especial de
revestimento do painel transforma-se libertando gradualmente vapor
de água e absorvendo energia (o que signiﬁca baixar a temperatura).
CARACTERÍSTICAS
Comprimento: 1000 mm
Largura: 500 mm
Tamanho mediante solicitação: 1200 X 600 mm
Espessura: 52 mm
Densidade: 150 kg/m3
Cor: Branco
Condutividade térmica: 0,036 W/mK
Absorção acústica média, αs: 0,64
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Medir o tamanho e deﬁnir a forma da abertura a selar;
2. Deﬁnir a forma sobre o painel;
3. Moldar o painel usando um cortador ou uma serra, fazendo o molde
ligeiramente maior do que o tamanho da abertura a ser selada;
4. Revestir com uma pequena quantidade de AF SEAL W nas laterais
do molde deﬁnido ou diretamente no bordo interno da alvenaria e, em
seguida, aplicar o molde;
5. Aplicar o molde inserindo-o na abertura e encaixando-o;
6. Nivelar as juntas com uma espátula usando o selante AF SEAL W.
O AF SEAL W é o selante certiﬁcado para gola os AF Panel em juntas e
para ﬁxá-los a diferentes estruturas.
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Unni AF Panel
Painel pronto a usar para compartimentação corta-fogo (2/2)

APLICAÇÕES CERTIFICADAS
O painel AF PANEL foi certiﬁcado em combinação com os principais
produtos da AF Systems, como, por exemplo, os AF BAGS, AF MASA,
AF COLLARS, AF SLEEVE B e AF SEAL W para os seguintes ﬁns:
• Selar atravessamentos de cabos elétricos em paredes, pavimentos
rígidos e ﬂexíveis.
• Selar atravessamentos de tubos metálicos em paredes rígidas,
ﬂexíveis e em pavimentos.
• Selar juntas de dilatação quando a sua largura exceder 2 cm e
sempre que seja necessário construir uma barreira ao fumo e fogo.
• Selar o intervalo entre as paredes-cortina e os pavimentos.
• Selar os registos corta-fogo
• Selar aberturas nos tetos falsos atravessados pelo sistema elétrico
Para determinar a certiﬁcação de referência correta, entre em
contacto com o nosso Departamento Técnico.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixas de cartão contendo cinco painéis;
Em paletes;
Se o produto for armazenado em condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação do painel de lã de rocha, semirrígido,
AF PANEL. O painel é revestido em ambos os lados com o produto
ablativo corta-fogo AF SEAL. O AF PANEL mede 1000 x 500 x 52 mm
e tem uma densidade nominal de 150 kg/m3. O painel foi concebido
para proteção contra incêndios de classe EI120/EI180 de instalações
de serviço em paredes e pavimentos. O AF PANEL pode ser cortado
e moldado usando um cortador básico ou serra. A aplicação envolve
a utilização do selante corta-fogo AF SEAL W nas juntas e espaços
exteriores. Não necessita de mais tratamentos de superfície.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Parede de blocos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de gesso cartonado

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede sanduíche

Classe EI120/180 (UNI EN 1366-4)

Juntas de paredes em betão

Classe EI120/180 (UNI EN 1366-4)

Juntas de pavimento em betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-1)

Parede de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-1)

Pavimento de betão

Classe REI120 (UNI EN 1365-2)

Teto falso em ﬁbra

unni.pt

comercial@unni.pt

unnisa
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Unni AF Joint
Junta de construção e dilatação corta-fogo

O produto AF JOINT foi concebido especiﬁcamente para proteção
contra incêndios das juntas de dilatação. As estruturas de construção,
incluindo aquelas com compartimentação corta-fogo, precisam de
espaços que possam compensar a dilatação natural devida a mudanças
de temperatura e variação de carga. Estas juntas proporcionam
resistência ao fogo em cada secção do edifício. Se construídas
de forma imperfeita podem comprometer as características de
compartimentação de fogo.
O AF JOINT é certiﬁcado, na aplicação de camada única, para selar
juntas de dilatação à prova de fogo (em conformidade com a UNI EN
1366-4) com uma dimensão entre 30 e 600 mm e uma espessura da
parede e do pavimento a partir de 150 mm.
O AF JOINT consiste num produto altamente isolante revestido em
ambos os lados com um tratamento especial que permite que a
junta possa suportar uma curva normalizada de temperatura de fogo
durante, pelo menos, 180 minutos (EI180) em conformidade com os
requisitos da norma UNI EN 1366-4.
TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS DISPONÍVEIS
Tamanhos disponíveis: 80 x 100 x 1000 mm; 50 x 100 x 1000 mm
Tamanhos disponíveis a pedido: até 600 x 100 x 1000 mm
Movimento máximo: ±7,5%
Peso especíﬁco: 100 kg/m³
Resistência química: excelente
Resistência à humidade: excelente
Reação ao fogo: Classe A1
Condutividade térmica λD: 0,039 W/mK
Média de absorção acústica, αs: 0,73
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Medir a largura da junta a proteger;
2. Escolher e combinar um ou mais AF JOINT de acordo com a
dimensão da junta (a dimensão total do AF JOINT deve ser igual à
largura máxima que pode atingir a junta acrescida em pelo menos
5%). (se necessário cortar o AF JOINT com um cortador).
3. Inserir a proteção AF JOINT comprimindo-a;
4. Na sua fase de expansão, o AF JOINT permanece no local dentro
da junta;
5. Para juntas com mais de 200 mm, alise as juntas com o selante AF
SEAL W.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixas de 10/20 peças de 1 m de comprimento colocadas em paletes.
Se o produto for armazenado em condições normais permanece
inalterado.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação da proteção contra incêndios AF JOINT para
juntas estruturais ou de dilatação. Este produto é feito de ﬁbra mineral
com uma densidade nominal de 100 kg/m³ revestida com o produto
ablativo AF SEAL T. Os tamanhos disponíveis são 1000 x 100 x 50 mm,
1000 x 100 x 80 mm. Estão disponíveis outros tamanhos a pedido: até
1000 x 100 x 600 mm, para garantir a proteção EI180 de juntas em
paredes e pavimentos.
ESPECIFICAÇÕES
Classe EI180 (UNI EN 1366-4)

Parede de blocos de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-4)

Pavimento em betão
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Unni Safe Seismic Joint
Junta sísmica ou de dilatação corta-fogo

A proteção AF SEISMIC JOINT é concebida e certiﬁcada para selar
juntas de dilatação. Este produto suporta grandes movimentos
estruturais em edifícios altos ou em áreas com risco de tremores de
terra. Estas mantas de proteção são fáceis de instalar, podendo ser
aplicados nas faces intradorso e extradorso dos pavimentos sendo
ﬁxados por buchas metálicas expansivas.
O produto AF SEISMIC JOINT é formado por duas mantas de lã de
rocha tratadas com um revestimento ablativo. A manta exterior é
coberta com uma folha de alumínio entrançado e uma rede metálica.
Uma vez aplicado a manta, é colocada uma rede/folha metálica com
uma espessura de pelo menos 10/10 mm na face não exposta ao fogo.
O produto garante resistência ao fogo de classe EI120.
TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS DISPONÍVEIS
Aspeto: Manta coberta com uma folha de alumínio e uma rede
metálica;
Tamanhos disponíveis: 3000 x 1000 x 60 mm (rolo);
Peso: 7,5 kg/m²;
Largura máxima da junta: 600 mm;
Movimento máximo: ± 50% da largura nominal;
Tamanho da placa: 300 x 30 x 1,5 mm;
Resistência ao fogo: EI120 - H - M050 - B EI120 - V - M050 - B.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Medir a largura da junta;
2. Realizar um corte longitudinal na manta igual à largura da junta +
50% + 100 mm;
3. Colocar a manta dentro da junta de dilatação sobrepondo os
respetivos bordos à estrutura (sobreposição de 50 mm);
4. Fixar a manta à estrutura usando as placas pré-furadas fornecidas
com buchas metálicas de dilatação (8x60 mm) deixando 20 cm entre
cada placa (4 por metro);
5. Coloque a folha/rede metálica na face não exposta ao fogo.
JUNÇÕES TRANSVERSAIS
1. Levantar a rede e a folha de alumínio de um dos lados da manta em
cerca de 10 cm;
2. Remover uma faixa de 10 cm da lã de rocha entre a folha de alumínio
e a tela de ﬁbra de vidro no centro da manta;
3. Repetir a operação no lado oposto da manta;
4. Sobrepor os duas mantas para o comprimento da lã de rocha
removida;
5. Descer as folhas e a rede de alumínio previamente levantadas e
ﬁxá-las às de baixo usando um gancho.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Mantas em palete
Se o produto for armazenado em condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação de proteção para juntas de dilatação
sujeitas a movimento com a AF SEISMIC JOINT, feita com mantas de
lã de rocha contendo um tratamento ablativo e cobertos com folha de
alumínio e uma rede de metal. Para juntas de dilatação até 600 mm
com movimento ±50% e com proteção EI120.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 (UNI EN 1366-4)

Pavimento de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-4)

Parede de blocos de betão

unni.pt

comercial@unni.pt

unnisa
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Unni AF Cord
Proteção corta-fogo para juntas de dilatação

A proteção AF CORD é um elemento especiﬁcamente concebido e
certiﬁcado para selar juntas de dilatação até 30 mm de largura. O
cordão AF CORD é fácil de aplicar e não requer o uso de ferramentas
ou selantes
O AF CORD consiste num cordão de lã de rocha revestido com rede de
poliamida.
A aplicação do AF CORD é extremamente simples e intuitiva. Inserir o
cabo dentro da junta, comprimindo-o simplesmente com as mãos. O
AF CORD dentro da junta é o suﬁciente para garantir a proteção EI120
sem o auxílio de outros produtos complementares.
TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS DISPONÍVEIS
Aspeto: cordão de lã de rocha coberto com tecido de ﬁbra de vidro;
Diâmetro nominal: Ø 50 mm;
Comprimento: Rolos de 25 m;
Densidade nominal: 50 kg/m3;
Peso: 300 gr/m;
Largura máxima das juntas: 30 mm;
Resistência ao fogo: EI120.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
Insira o AF CORD dentro da junta, comprimindo-o simplesmente.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Rolos de 25 m em caixas de cartão;
Se o produto for armazenado em condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação da proteção contra incêndios AF CORD para
juntas de dilatação que consiste num cordão de lã de rocha coberto
com ﬁbra de vidro.
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Unni AF Seal W
Selante acrílico corta-fogo

O selante AF SEAL W é um produto corta-fogo à base de água que
garante uma selagem perfeita contra fumos e fogo. Tem uma boa
elasticidade permanente, absorve os movimentos estruturais e pode
ser pintado 24 horas após a aplicação.
O AF SEAL W é usado para selagem corta-fogo de juntas de parede
e teto. É adequado para aplicação entre elementos com diferentes
dilatações térmicas, para selar portas e para nivelar e gola lã de rocha
AF PANEL.
CARACTERÍSTICAS
Aspeto: pasta tixotrópica;
Cor: branco;
Peso especíﬁco: 1,4 ± 0,10 kg/l;
Tempo de secagem: 1h;
Endurecimento completo: 3,5 mm/24 h;
VOC (Composto Orgânico Volátil): < 1%;
Expansão máxima: 200% (DIN 52455);
Temperatura operacional: -20 °C/65 °C.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
Pasta tixotrópica pronta a utilizar. Espalhar com uma espátula.
EM JUNTAS DE DILATAÇÃO
1. Inserir um produto ignífugo para fundo de junta “Filtene” para
limitar a área de enchimento;
2. Inserir a ponta do cartucho na junta e extrudir o selante com a
pistola de aplicação;
3. Fazer o acabamento da superfície usando uma espátula.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Baldes de 6, 12,5 e 20 kg para serem aplicados com espátula.
Cartuchos de 300 cc (20 cartuchos/caixa).
Manter o produto a uma temperatura entre 5 °C e 40 °C. Em tais
condições, o produto permanece inalterado por nove meses.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação do selante acrílico AF SEAL W de alta
viscosidade à base de água com um peso especíﬁco de 1,40 kg/litro ±0,1
para uma proteção até EI180 em ﬁssuras, juntas e atravessamentos
de cabos elétricos em paredes e pavimentos.
OUTRAS APLICAÇÕES CERTIFICADAS
• EI180 para selar as aberturas das cofragens em paredes de betão
até 38 mm de diâmetro máximo;
• EI180 nos pavimentos, para selar atravessamentos de cabos
elétricos com 50 mm de profundidade mínima.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120/180 (UNI EN 1366-4)

Juntas das paredes de blocos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-4)

Juntas em pavimentos de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Parede de blocos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de gesso cartonado

Classe EI120 (UNI EN 1366-1)

Parede de blocos de betão

Classe EI120/180 (UNI EN 1366-1)

Pavimento em betão
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Unni AF Foam RM
Espuma de poliuretano resistente ao fogo

A espuma AF FOAM RM é um produto de poliuretano monocomponente,
sob pressão num recipiente que ao libertar-se expande entre 20 a 30
litros de espuma. Cada embalagem de 740 ml contém um pré-polímero
especial misturado com hidrocarbonetos usados como propulsores.
A espuma AF FOAM RM é recomendada quando é impossível usar
outros produtos devido a problemas de acesso. A espuma tem um alto
grau de penetração e permite a selagem de aberturas até 50mm de
largura.
O produto não está certiﬁcado para paredes em gesso cartonado.
CARACTERÍSTICAS
Densidade de produtos em espuma: aprox. 25-30 kg/m³;
Temperatura de aplicação: min 5 °C;
Tempo de acabamento: 20-25 min;
Temperatura operacional: -40 °C a +90 °C;
Absorção de humidade: máximo 1% vol.;
Condutividade térmica: 0,029 W/mK;
Classe de reação ao fogo: B1.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Agitar o recipiente de AF FOAM RM durante, pelo menos um minuto;
2. Inserir o aplicador na válvula da embalagem de pulverização;
3. Virar a embalagem para baixo;
4. Aplicar a espuma dentro da abertura até que esta esteja cheia;
5. Se a junta não permitir a autossustentação da espuma em expansão,
deverá criar uma forma de cofragem perdida na superfície de intradorso;
6. Após o endurecimento, remover o produto em excesso com um
cortador.
AVISO
O produto é inﬂamável antes e durante a aplicação devido ao propulsor
necessário para extrudir o produto.
O produto deve ser aplicado longe de qualquer material incandescente,
chamas e faíscas. O produto não está certiﬁcado para paredes de
gesso cartonado.
Consulte a ﬁcha de segurança.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação da espuma de poliuretano monocomponente
AF FOAM RM contida em embalagens de 740 ml, com propulsor líquido,
para proteção EI120/EI180 de juntas de dilatação e atravessamentos.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixa contendo 12 peças.
Oito meses na embalagem original. Manter longe de fontes de calor.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI180

Profundidade do pavimento 200 x 30 mm de largura da abertura para o atravessamento de cabos elétricos UNI EN 1366-3

Classe EI120

Profundidade do pavimento 200 x 25 mm de largura para o atravessamento de elementos metálicos UNI EN 1366-3

Classe EI120

Profundidade do pavimento 200 x 50 mm de largura para juntas de dilatação UNI EN 1366-4

Classe EI180

Profundidade da parede 150 x 50 mm de largura para as juntas de dilatação em conformidade com a UNI EN 1366-4
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Unni AF Graphit Foam
Espuma de poliuretano bicomponente resistente ao fogo

A espuma AF GRAPHIT FOAM é um produto resistente ao fogo, termo
expansivo com graﬁte. Trata-se de um produto bicomponente à base de
poliuretano contido num cartucho que permite a extrusão simultânea
dos dois componentes dentro da ponta de aplicação. A AF GRAPHIT
FOAM, uma vez endurecida, pode ser facilmente cortada e perfurada
com um cortador ou com outra ferramenta adequada.
A espuma AF GRAPHIT FOAM é utilizada para selar aberturas até
400x250 mm para cabos elétricos e atravessamentos para caminhos
de cabos, tubos corrugados e tubos de metal isolados (diâmetro
máximo de 50 mm com 20 mm de isolamento Armaﬂex®), tubos
combustíveis até um diâmetro de 50 mm e tubos multicamada até 30
mm + 10 mm de isolamento.
CARACTERÍSTICAS
Capacidade da embalagem: 330 ml;
Cor: vermelho-escuro acastanhado;
Tempo de reação: 10 seg. aprox.;
Tempo de secagem: 30 seg. aprox.
O corte é possível após aproximadamente 1 min.
Aumento do volume a 20 °C: 3 a 5 vezes (expansão livre);
Desempenho após aplicação: 1000-1700 ml aprox.;
Temperatura de armazenamento/transporte: 5-35 °C;
Temperatura da aplicação: 10-35 °C.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Enroscar a ponta de mistura no cartucho e inserir o cartucho numa
pistola adequada para aplicação;
2. Aplicar a AF GRAPHIT FOAM começando no ponto mais distante e
evitando cuidadosamente mergulhar a ponta de mistura no produto
extrudido;
3. Saturar completamente a abertura, atingindo uma profundidade
mínima de 120 mm;
4. Evitar interromper a extrusão por mais de cinco segundos para
evitar o endurecimento repentino do material no misturador.
PISTOLA DE APLICAÇÃO
Recomendamos a utilização de uma pistola manual que é a apropriada
para aplicar a força necessária durante o processo de extrusão. A
utilização de força manual aplicada na pistola de pulverização permite
a libertação rápida e fácil do produto bicomponente perfeitamente
misturado.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Cada pacote contém um cartucho de 330 ml equipado com uma ponta
de mistura;
O produto permanece intacto durante 12 meses em condições normais
(5-35 °C).
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação da espuma intumescente semirrígida AF
GRAPHIT FOAM. Trata-se de um material intumescente bicomponente
à base de poliuretano que expande três a cinco vezes o seu volume
original. Está contido num cartucho de 330 ml que, depois de extrudido,
apresenta uma classe de proteção EI120/EI180 em atravessamentos
de paredes e pavimentos.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento de betão aligeirado
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ﬁcha de segurança.
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Unni Safe Fireguard 3
Proteção flexível para condutas de ventilação

A proteção AF FIREGUARD 3 é uma manta de lã de rocha acolchoada
com uma malha metálica e revestida com uma folha de alumínio
entrançado no lado externo e um tecido em ﬁbra de vidro revestido
com uma resina ablativa no lado interno.
A AF FIREGUARD 3 é um produto concebido e desenvolvido para
proteção contra incêndios das condutas metálicas de ventilação. A
proteção das condutas com a manta AF FIREGUARD 3 aplicada numa
única camada apresenta uma classe de resistência ao fogo de EI120/
EI180 em conformidade com a UNI EN 1366-1.
CARACTERÍSTICAS
Peso: aproximadamente 5 kg/m²;
Tamanhos disponíveis: 6000 x 1000 x 30 mm;
Peso especíﬁco da manta: 100 kg/m³;
Cor: Exterior: prateado; Interior: branco;
Condutividade térmica: 0,036 W/mK a 10 °C;
Absorção de água: ≤1 kg/m².
MÉTODO DE APLICAÇÃO
1. Secção retangular: medir o perímetro da conduta e acrescentar 120
mm (30 mm para cada lado) para compensar a espessura da manta
+ 200 mm para sobreposição das duas secções. (Total: perímetro da
conduta + 320 mm);
2. Secção circular: medir a circunferência da conduta e aumentar
em 190 mm para compensar a espessura da manta + 200 mm para
sobreposição das duas secções (total: circunferência da conduta + 390
mm);
3. Cortar a manta AF FIREGUARD 3 com base no cálculo do
comprimento;
4. Envolver a secção cortada em torno da conduta sobrepondo a junta
longitudinal em cerca de 200 mm;
5. Fixar a manta com um ﬁo de aço de 1 mm para cada 300 mm (três
voltas por metro);
6. Repetir todas os passos mencionados anteriormente, cobrindo a
conduta inteira com uma segunda camada em paralelo;
7. Aplicar a ﬁta autoadesiva especial AF BAND 3 na junta transversal
entre as duas mantas;
8. Fixar a AF BAND 3, colocando um ﬁo de aço de 1 mm em redor da
conduta.

AF Band 3

TODOS OS PASSOS DEVEM SER REPETIDOS ATÉ QUE TODA A
CONDUTA ESTEJA COBERTA
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Rolos de 6 m² em paletes.
AF FIREGUARD 3 deve ser armazenada em interior.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação da manta à prova de fogo AF FIREGUARD 3
para condutas metálicas. Este produto consiste numa manta de ﬁbra
mineral com 30 mm de espessura e densidade de 100 kg/m³ revestida
externamente com malha de alumínio e de aço, tratada com o produto
de proteção ablativa AF SEAL WB para a proteção EI120 de condutas
metálicas de ventilação. As juntas transversais devem ser cobertas
com ﬁta adesiva aluminizada AF BAND 3.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 Horizontal (secção retangular e circular)

(UNI EN 1366-1)

Classe EI120 Vertical (secção retangular)

(UNI EN 1366-1)

Classe EI180 Vertical (secção circular)

(UNI EN 1366-1)
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Fita autoadesiva em tecido aluminizado não
combustível concebido para a proteção das juntas
não sobrepostas do AF FIREGUARD 3. A AF BAND 3
é fácil e rápida de instalar, e não requer equipamento
especial. É aplicada na junta usando as suas
características autoadesivas e ﬁxando-a com um ﬁo
de aço (espessura 1 mm).
Disponível em rolos de 25 m.
CERTIFICAÇÕES
Certiﬁcado com a AF FIREGUARD 3

ETA 17/0890
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Unni Safe Fireguard 10
Proteção flexível para condutas de desenfumagem e ventilação

A proteção AF FIREGUARD 10 é uma manta concebida para garantir
proteção EI120 contra incêndios (fogo interior ou exterior) de condutas
metálicas retangulares e proteção EI120 de condutas circulares.
A manta AF FIREGUARD 10 está em conformidade com a norma
Europeia EN 1366-1 e possui marcação CE de acordo com a EN 14303.
CARACTERÍSTICAS
Peso especíﬁco da manta: 80 kg/m³;
Tamanhos disponíveis: 2500 x 1000 x 100 mm;
Cor: prateado;
Reação ao fogo: Euroclasse A1
Condutividade térmica: 0,036 W/mK a 10 °C;
Absorção de água: ≤1 kg/m² de acordo com a EN 1609.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
1. Secção retangular: medir o perímetro da conduta e acrescentar 400
mm (100 mm para cada lado) para compensar a espessura da manta;
2. Secção circular: medir o perímetro da conduta e aumentar em 630
mm para compensar a espessura da manta
3. Cortar a manta AF FIREGUARD 10 com base no cálculo anterior;
4. Envolver a secção cortada em torno da conduta juntando as
extremidades cuidadosamente;
5. Unir as extremidades com um ﬁo de aço galvanizado. Não é
necessária sobreposição nas uniões;
Para impedir o abaulamento da proteção sobre o lado inferior da
conduta, recomenda-se o uso de pontas metálicas nas seções
horizontais;
TODOS OS PASSOS DEVEM SER REPETIDOS ATÉ QUE TODA A
CONDUTA ESTEJA COBERTA
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Rolos de 2,5 m² em paletes.
AF FIREGUARD 10 deve ser armazenada em interior.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação da manta à prova de fogo AF FIREGUARD 10
para condutas metálicas. Este produto consiste numa manta de ﬁbra
mineral com 100 mm de espessura e densidade de 80 kg/m3 revestida
externamente com malha de alumínio e de aço para a proteção EI120
de condutas metálicas de desenfumagem e ventilação.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 Horizontal (secção retangular)

(UNI EN 1366-1)

Classe EI120 Vertical (secção retangular)

(UNI EN 1366-1)

Classe EI90 Horizontal (secção circular)

(UNI EN 1366-1)

Classe EI90 Vertical (secção circular)

(UNI EN 1366-1)

ETA 17/0890
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Unni AF Pipeguard
Proteção contra incêndios para atravessamentos em tubagem metálica

O produto AF PIPEGUARD é um revestimento especial aplicável
no lado exposto ao fogo dos tubos metálicos sem isolamento e das
tubagens em alumínio dos atravessamentos, e nos barramentos. Este
produto impede um incêndio causado através da ignição criada pelo
metal quente na passagem do atravessamento de um compartimento
para outro. A aplicação de AF PIPEGUARD mantem a temperatura
no lado não exposto do compartimento em níveis signiﬁcativamente
baixos (<180 °C).
O produto AF PIPEGUARD é feito com uma manta de lã de vidro
acolchoada entre duas telas em ﬁbra de vidro - a tela exterior é
aluminizada, a tela interior é revestida com um produto de pintura
ablativo.
CARACTERÍSTICAS
Peso do produto isolante: 100 kg/m³;
Espessura média: 7 mm ± 10%;
Largura: 240 mm;
Comprimento: 5000 mm;
Não combustibilidade do isolamento: Classe A1L.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
1. Medir a circunferência do tubo de metal;
2. Cortar no tamanho necessário para cobrir completamente a
tubagem;
3. Envolver o tubo de metal com AF PIPEGUARD e juntar as
extremidades certiﬁcando-se de que o produto adere ao pavimento ou
à parede;
4. Fixar o produto com um ﬁo de aço;
5. Repetir a operação, se necessário.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Rolos de 5m em caixas de cartão.
O revestimento AF PIPEGUARD não tem requisitos especíﬁcos de
armazenamento quando armazenado em interior protegido da
humidade e sem exposição direta à intempérie.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação de proteção de classe EI120/180 para
atravessamentos em tubo metálico com diâmetro máximo de 300
mm consistindo numa manta de feltro de lã de vidro AF PIPEGUARD
aluminizada e tratada com compostos ablativos especiais para manter
as temperaturas abaixo do limiar exigido pela norma EN 1366-3.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Pavimentos de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimentos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Paredes de gesso cartonado

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Paredes de blocos de betão

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Paredes de blocos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Paredes sanduíche
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Unni Safe PSR 90/120
Mangas corta-fogo para tirantes metálicos

As mangas AF PSR 120 consistem em dois corpos concêntricos feitos
de lã de rocha de alta densidade. A manga interna é revestida com
um produto que reduz a temperatura libertando vapor de água. As
mangas AF PSR 120 são concebidas para proteção contra incêndios
de elementos estruturais de aço em particular, os tirantes.
A pedido, a manga externa pode ser revestida com uma camada
de alumínio com ﬁo entrançado ou com uma folha galvanizada que
podem ser ﬁxadas com parafusos auto roscantes.
Para aplicações onde a resistência ao fogo necessária é de 60-90
minutos, estão disponíveis as mangas AF PSR 90. Estas são mangas
de lã de rocha de alta densidade revestidas externamente com folha
de alumínio com ﬁo entrançado.
CARACTERÍSTICAS

PSR 120

PSR 90

Peso especíﬁco do isolante:

100 kg/m³

100 kg/m³

Espessura média:

30+30 mm

30+40 mm

Diâmetro interno da manga A:

35 mm

35 mm

Diâmetro interno da manga B:

102 mm

102 mm

Diâmetro externo:

162 mm

182 mm

Diâmetro interno do revestimento de proteção: 194 mm

194 mm

Diâmetro externo do revestimento de proteção: 334 mm

334 mm

Comprimento da manga:

1200 mm

1200 mm

Comprimento do revestimento de proteção:

400 mm

400 mm

Peso da manga (A+B):

3,00 kg/m

2,50 kg/m

Reação ao fogo:

Classe A1L EN 13501-1

MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Abrir a manga interna (diâmetro menor) na sua secção longitudinal;
2. Inserir a manga na peça metálica;
3. Repetir a operação com a manga externa compensando as juntas
transversais e longitudinais;
4. Fixar todo o sistema com um ﬁo entrançado de aço ou, em
alternativa, instalar uma manga de aço com 4/10 mm de espessura.

AF PSR 120

AF PSR 90

EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
O produto é fornecido em paletes.
As mangas da série AF PSR não têm requisitos especíﬁcos de
armazenamento quando armazenadas em interior protegido da
humidade.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação do sistema AF PSR 120 composto por duas
mangas concêntricas de lã mineral com uma espessura total de 60
mm. A manga interna é tratada com o produto ablativo AF SEAL T e a
manga externa é revestida com folha de alumínio para proteção R 120
das peças metálicas.
Fornecimento e aplicação do sistema AF PSR 90 composto por duas
mangas concêntricas de lã mineral com uma espessura total de 70
mm. A manga interna não tem qualquer tratamento e a manga externa
é revestida com folha de alumínio para proteção R 90 de varões de aço.
CERTIFICAÇÕES
Relatório de certiﬁcação R 90/120 com avaliação da temperatura
crítica do varão em conformidade com os perﬁs de classe 4 do
Eurocode 3 (T≤350 °C).
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Unni AF Cover Light
Proteção REI120 para luminárias de embutir em teto falso

O produto AF COVER LIGHT é uma proteção que permite a inserção
de luminárias/ luzes do teto em tetos falsos REI que não sejam tetos
falsos de membrana. Este produto garante a resistência ao fogo que
de outra forma ﬁcaria comprometida. É fácil remover e reinstalar e
não necessita de manutenção.
O AF COVER LIGHT está disponível em várias formas e tamanhos,
dependendo do elemento a ser protegido. O produto é constituído por
uma tela de ﬁbra de vidro com a parte exterior aluminizada e a parte
interior revestida com uma pintura intumescente. O produto é ﬂexível
e desenhado para se adaptar a todas as luzes embutidas e luminárias
de pequena e média dimensão.
Fácil de remover e reinstalar durante a manutenção. O uso de AF
COVER LIGHT permite que o projeto não ﬁque condicionado pela
restrição de integridade relativamente à resistência ao fogo do teto
falso no qual se embutiram pontos de luz. O baixo peso e a ﬂexibilidade
do produto tornam mais fácil a sua instalação sem sobrecarregar a
estrutura do teto falso. O AF COVER LIGHT é muito mais fácil e rápido
de aplicar quando comparado com uma estrutura feita com placas de
ﬁbra mineral.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
150X150 mm (cónico);
250x250 mm (cónico);
300x300x250 mm;
600X600x150 mm;
Estão disponíveis outros tamanhos mediante solicitação.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Colocar a proteção ﬂexível AF COVER LIGHT sobre a luminária (ou foco
de luz) de forma a que o bordo inferior adira à superfície extradorso do
teto falso;
2. Inserir o cabo de alimentação da lâmpada entre a proteção e o teto
falso.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Em paletes ou caixas de cartão.
Se o produto for armazenado em condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação de proteções ﬂexíveis corta-fogo AF
COVER LIGHT. Estas proteções são feitas em tela de ﬁbra de vidro
aluminizada tratada com um produto intumescente. São concebidas
para apresentar uma proteção REI120 das luminárias em tetos falsos
à prova de fogo.
CERTIFICAÇÕES
Classe REI120 (UNI EN 1365-2)
Pavimento em betão reforçado protegido por um teto falso em ﬁbra.
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Unni AF Cover Air
Proteção REI120 para difusores de ar em teto falso

A proteção AF COVER AIR permite que os pontos de ventilação e
sucção de ar sejam inseridos em tetos falsos REI que não sejam tetos
falsos de membrana, garantindo a resistência ao fogo que de outra
forma seria comprometida.
Fácil de remover e reinstalar durante a manutenção. A AF COVER
AIR é dimensionada para cobrir uma ampla gama de difusores de
ar do mercado. Consiste numa tela em ﬁbra de vidro com a parte
exterior aluminizada e a parte interior revestida com uma pintura
intumescente. Para a proteção da tubagem em espiral ﬂexível da
entrada de ar/sucção, é fornecido um gola especial para aplicar no
local, ﬁxando a proteção com uma abraçadeira de metal. O produto
é ﬂexível e concebido para se adaptar a todos os tipos de difusores.
O produto AF COVER AIR permite que o projeto não ﬁque condicionado
pela restrição de integridade relativamente à resistência ao fogo do
teto falso no qual que os pontos de ventilação foram inseridos. O baixo
peso e a ﬂexibilidade do produto tornam mais fácil a instalação sem
sobrecarregar a estrutura do teto falso. O AF COVER LIGHT é muito
mais fácil e mais rápido de aplicar do que uma estrutura de folha de
ﬁbra mineral.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
600X600x150mm para tubos (diâmetro entre 160 e 315 mm).
Estão disponíveis outros tamanhos mediante solicitação.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
1. Colocar a proteção AF COVER AIR no difusor de ar;
2. Fazer uma incisão em forma de cruz com um cortador na parte
maior do difusor;
3. Inserir a gola do difusor através da abertura na cobertura;
4. Cortar as restantes seções triangulares da AF COVER AIR;
5. Inserir a conduta na gola do difusor;
6. Aplicar o AF COLLAR em torno da conduta mantendo-a acima
do bordo em metal da ligação do difusor com as abas de bloqueio
adequadas voltadas para baixo;
7. Fixar o gola e a conduta com uma abraçadeira para tubos de metal.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Em paletes ou caixas de cartão.
Se o produto for armazenado em condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação de proteções ﬂexíveis corta-fogo AF COVER
AIR. Estas proteções são feitas em tela de ﬁbra de vidro tratada com
um produto intumescente especíﬁco para ser aplicado em tubagens
de insuﬂação de ar. São produtos concebidos para apresentar uma
proteção REI120 dos difusores de ar em tetos falsos à prova de fogo.
CERTIFICAÇÕES
Classe REI120 (UNI EN 1365-2)
Pavimento em betão reforçado protegido por um teto falso em ﬁbra.
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Unni AF Cover Split
Proteção REI120 para sistemas de ar condicionado instalados em teto falso

A proteção AF COVER SPLIT é uma proteção que permite a instalação
de “splits” de ar condicionado em tetos falsos REI que não sejam tetos
falsos de membrana, garantindo a resistência ao fogo que de outra
forma seria comprometida.
Fácil de remover e reinstalar durante a manutenção. A AF COVER
SPLIT cobre uma ampla gama de splits de ar condicionado de embutir
disponíveis no mercado para tetos falsos. Consiste numa tela de ﬁbra
de vidro, com a parte exterior aluminizada e a parte interior revestida
com uma pintura intumescente. Para a proteção da tubagem de gás
e dos drenos de condensação são fornecidos golas especiais para
aplicar no local e também uma placa de ﬁxação em silicato de cálcio
com parafusos auto roscantes. O produto é ﬂexível e concebido para
se adaptar a todos os tipos de difusores.
O uso de AF COVER AIR permite que o projeto não ﬁque condicionado
pela restrição de integridade relativamente à resistência ao fogo do
teto falso no qual que os pontos de ar condicionado foram inseridos.
O baixo peso e a ﬂexibilidade do produto tornam mais fácil a sua
instalação sem sobrecarregar a estrutura do teto falso O AF COVER
SPLIT é muito mais fácil e mais rápido de aplicar do que uma estrutura
de folha de ﬁbra mineral.
TAMANHOS DISPONÍVEIS
600x600x350 mm.
Estão disponíveis outros tamanhos mediante solicitação.
MÉTODO DE APLICAÇÃO
1. Fazer furos na placa de silicato de cálcio, nos sítios onde estão
localizadas as tubagens de fornecimento do gás criogénico, de retorno
e dreno de condensados;
2. Inserir a placa perfurada na tomada da tubagem;
3. Colocar a proteção AF COVER SPLIT no ar condicionado;
4. Fazer um furo no AF COVER SPLIT onde os tubos estão localizados;
5. Colocar o AF COLLAR em torno dos tubos e ﬁxá-lo à placa de silicato
de cálcio com parafusos auto roscantes.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Em paletes ou caixas de cartão.
Se o produto for armazenado em condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação de proteções ﬂexíveis corta-fogo AF COVER
SPLIT, feitas em tela de ﬁbra de vidro aluminizada com um produto
intumescente especíﬁco aplicáveis em tubagens de splits de ar
condicionado para apresentar uma proteção REI120 em tetos falsos
à prova de fogo.
CERTIFICAÇÕES
Classe REI120 (UNI EN 1365-2)
Pavimento em betão reforçado protegido por um teto falso em ﬁbra.
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Unni AF Cover String
Sistema de proteção contra incêndios em pequenas instalações de atravessamento

O produto AF COVER STRING é certiﬁcado para proteger pequenas
instalações de atravessamento em tetos falsos REI120 incluindo
cabos elétricos, tubos corrugados, correntes de suspensão, hastes
roscadas, etc.
Estão excluídos os tetos falsos de membrana.
Quando combinado com o selante AF SEAL W, o AF COVER STRING é
um sistema de proteção eﬁcaz, fácil de instalar e não sobrecarrega o
teto falso.
O AF COVER STRING é um cilindro de lã de rocha revestido com folha
de alumínio com um corte longitudinal que permite a sua abertura.
Uma vez colocado em torno do elemento a ser protegido no extradorso
do teto falso, o espaço restante entre a superfície interior do elemento
cilíndrico e o elemento a ser protegido deve ser preenchido com o
selante corta-fogo AF SEAL W. O produto depois de instalado garante
a resistência ao fogo de classe REI120.
TAMANHOS E CARACTERÍSTICAS DISPONÍVEIS
Aspeto: elemento cilíndrico de lã de rocha revestido com alumínio;
Tamanhos disponíveis: Ø 70 mm ext.; Ø 30 mm int.; A 50 mm;
Peso: 16 gr/peça;
Diâmetro máximo do atravessamento: 25 mm
Resistência ao fogo: REI120.
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Colocar o AF COVER STRING em torno do elemento a ser protegido
no teto falso;
2. Colocar o elemento no teto falso;
3. Injetar o selante AF SEAL W no cilindro até que esteja completamente
saturado.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Caixas de cartão.
Se o produto for armazenado nas condições normais não há limite
para o tempo de armazenamento.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação da proteção contra incêndios AF COVER
STRING da classe EI120 para pequenas instalações de atravessamento
em tetos falsos, feita com um cilindro de lã de rocha revestida de
alumínio, preenchida com o selante corta-fogo AF SEAL W.
CERTIFICAÇÕES
Classe EI120 (UNI EN 1365-2)
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Unni AF Cable Coat
Resina ablativa para cabos elétricos

A AF CABLE COAT é uma resina ignífuga com resistência ao fogo à
base de água que atrasa substancialmente a propagação do fogo por
combustão do revestimento isolante dos cabos elétricos. Tem uma
boa elasticidade permanente e acompanha os movimentos físicos dos
cabos em função das variações de temperatura ou das vibrações das
utilizações. O produto modiﬁca-se em contacto com a chama e liberta
vapor de água o que baixa a temperatura. No ﬁnal desta modiﬁcação
o produto deixa um resíduo não combustível que inibe a propagação
da chama.
A resina AF CABLE COAT impede que o fogo utilize o isolamento
elétrico de cabos como método preferencial de propagação. Limita
os danos causados pelo fogo reduzindo a propagação do incêndio. A
pintura com AF CABLE COAT é recomendada para todos os ambientes
onde há grandes quantidades de cabos elétricos (centrais de energia,
transformadores, salas de controlo, centros de dados, etc.).
CARACTERÍSTICAS
Peso especíﬁco: 1,25 kg/L ± 0,1;
Cor: branco;
Consistência: pasta viscosa;
Tempo de secagem: 60 min.;
Velocidade de endurecimento: 1,5 mm/24 h a 20 °C;
Conteúdo seco: >70% p.p.;
Limpeza de ferramentas: água;
Temperatura da aplicação: 5 °C/40 °C;
Estabilidade dimensional (retração): 0,3% (aproximadamente).
MÉTODO DE APLICAÇÃO:
1. Limpar o pó ou os resíduos gordurosos nas superfícies a serem
tratadas;
2. Aplicar usando trinchas/rolos ou pistolas de air less;
3. Ao aplicar e para garantir que a chama é extinguível, deve se recobrir
um metro linear de caminho de cabo em todo o perímetro por cada
20 metros lineares de esteira de cabos (para secções horizontais). A
quantidade certiﬁcada é de 1 kg para cada esteira de cabos (com 100
milímetros de largura). Por exemplo, para uma esteira de cabos de
500mm de largura, a quantidade necessária para cada metro linear
em que a aplicação tem de ser realizada, é de 5 kg de acordo com a
norma CEI 20-22/II, 6,66 kg de acordo com as normas IEC 60332-3-10
e IEC 60332-3-22.
EMBALAGEM E ARMAZENAMENTO
Balde de 20 kg.
O produto permanece inalterado se ﬁcar armazenado na sua
embalagem original selada, a temperaturas entre 5 °C e 35 °C durante
seis meses.
ESPECIFICAÇÕES
Fornecimento e aplicação de resina ablativa à base de água AF CABLE
COAT aplicada diretamente nos feixes de cabos elétricos dispostos em
esteiras de metal para cabos.
CERTIFICAÇÕES
Instituto CESI n.º A5058128 (em conformidade com a norma CEI 2022/II)
Instituto IMQ n.º CN16-0001455-01 (em conformidade com as normas
IEC 60332-3-10 e IEC 60332-3-22)
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Portfólio
Obras de referência com aplicação dos Sistemas AF

HOSPITAL VIMERCATE
ITÁLIA

METRO DE COPENHAGEN
DINAMARCA

EL CORTE INGLÊS
LISBOA

ESTÁDIO DA LUZ
PORTUGAL
BOSCO VERTICALE
ITÁLIA

CLAUSTRO DA SÉ DE LISBOA
PORTUGAL

LOJAS IKEA
PORTUGAL

CENTRAL DUNKERQUE
FRANÇA
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METRO DE LISBOA
PORTUGAL
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Apontamentos
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Apontamentos
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