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 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 desenvolver tecnologias e representar
as principais marcas nesta área, acrescentando
soluções de vanguarda nesta área à sua oferta.

Conheça outras áreas de actuação da Unni:
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Proteção de Aço e Betão
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COMPARTIMENTAÇÃO

Unni Safe Board
Painel lã de rocha de alta densidade

O painel Unni Safe Board foi concebido para impedir a propagação de
fogo e fumo através das aberturas em paredes e pavimentos cortafogo, permitindo a compartimentação dos atravessamentos de diversos
tipos de instalações técnicas necessárias à proteção dos edifícios. O
painel Unni Safe Board permite também manter as características
acústicas das paredes e pavimentos.
O painel Unni Safe Board é formado por um núcleo de lã de rocha de
alta densidade revestido com Unni Safe Coating. Este revestimento
proporciona proteção adicional reduzindo significativamente a
permeabilidade do núcleo de lã de rocha, impedindo a passagem de
gases quentes e por isso reduzindo a elevação da temperatura na face
que não se encontra exposta ao fogo.
O painel Unni Safe Board está disponível com revestimento em uma ou
nas duas faces, opção que é selecionada com base em considerações
de instalação e resistência ao fogo. No local, o Unni Safe Board deve
ser usado juntamente com o produto Unni Safe Acrylic para selar as
juntas entre os atravessamentos e os elementos de construção que
as rodeiam.
CARACTERÍSTICAS E PRECAUÇÕES
• Classificado para todos os tipos de construções com ou sem
atravessamentos.
• Painel simples e muito rápido de instalar.

RESISTÊNCIA AO FOGO
Tipo de construção

Descrição

Classificação

Paredes flexíveis
incluindo estuque,
alvenaria, betão ou
betão celular

Selagem com largura
ilimitada e com 1200mm
de altura com duas placas de 50mm Unni Safe
Board 1-S

EI120 (E 120)

Selagem com largura
ilimitada e com 1200mm
de altura com uma placa
de 60mm Unni Safe
Board 2-S

EI90 (E 240)

Selagem com largura
ilimitada e com 1200mm
de altura com duas placas de 60mm Unni Safe
Board 2-S

EI180 (E 240)

Selagem até 1200 mm
por 1200 mm com duas
placas de 60mm Unni
Safe Board 2-S

EI240 (E 240)

Selagem até 1200 mm
por 600 mm com uma
placa de 60mm Unni
Safe Board 2-S

EI120 (E 240)

Selagem até 1200 mm
por 600 mm com duas
placas de 60mm Unni
Safe Board 2-S

EI180 (E 240)

Selagem até 2400 mm
por 1200 mm com uma
placa de 60mm Unni
Safe Board 2-S (ver em
baixo)

EI90 (E 120)

Selagem linear de comprimento ilimitado por
120mm de largura com
uma placa de 60mm
Unni Safe Board 2-S

EI120 (E 240)

• Fácil instalação de novos atravessamentos após a instalação.
• Permanentemente flexível – acompanha os movimentos durante
um incêndio e movimentos menores da própria construção na qual foi
instalado.
• Adequado para a maior parte das superfícies, incluindo betão,
cerâmica, alvenaria, aço, madeira, gesso cartonado, vidro, plástico e a
maioria das superfícies não porosas.
• Pode ser utilizado em comprimentos ilimitados em paredes ou
pavimentos, dependendo da largura, consultar quadro ao lado.
• Pode ser instalado em paredes de gesso cartonado com ou sem
moldura à volta das aberturas.

Paredes rígidas
incluindo alvenaria,
betão ou betão celular,
dentro das paredes ou
entre o topo das paredes e o intradorso das
lajes do pavimento

• Sem halogénio e com adição de fungicidas.
• Uma vez totalmente curado, o painel resiste aos raios UV, humidade
e geada.
• O painel Unni Safe Board pode ser fornecido com uma superfície lisa
ou rugosa.
• É necessário tomar precauções para evitar que uma pessoa pise uma
selagem horizontal, sinalizando-a.
ISOLAMENTO ACÚSTICO
Descrição

Redução Acústica

Painel Unni Safe Board 2-S simples de 50 ou
60mm como selante linear

Rw 55 dB

Painel Unni Safe Board 2-S simples de 50 ou
60mm como selante grande

Rw 29 dB

Painel Unni Safe Board 1-S ou 2-S duplo de
50 ou 60mm como selante grande

Rw 52 dB

Painel Unni Safe Board 1-S ou 2-S de 50 ou
60mm com cavidade de 50mm como selante
grande

Rw 53 dB

Pavimentos rígidos
incluindo betão ou
betão celular dentro
dos pavimentos ou
entre os pavimentos e
as paredes

O Painel Unni Safe Board foi testado na BM Trada (acreditada pela
UKAS); em conformidade com a EN ISO 10140-2:2010.
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Unni Safe Board
Painel lã de rocha de alta densidade

TAMANHOS DE ABERTURA ADICIONAIS EM PAVIMENTOS
De acordo com as regras da norma EN 1366-3, os resultados dos
testes em pavimentos com um comprimento mínimo de selagem de
atravessamento de 1m aplicam-se a qualquer comprimento desde que
a razão entre o valor do perímetro e a área de selagem não seja menor
do que a da amostra de teste. Os tamanhos de abertura seguintes
são permitidos nos casos em que o tamanho 2400 x 1200 mm esteja
descrito nesta ficha de dados e nas instruções de instalação.
Tamanhos máximos de abertura entre Pavimentos ou entre Pavimentos e Paredes
Largura de 1200 mm x Comprimento de 2400 mm (testado)
Largura de 1000 x Comprimento de 4000 mm
Largura de 900 mm x Comprimento de 7000 mm
≤ Largura de 800 mm x Comprimento infinito (∞)
CONFIGURAÇÕES DA EXTREMIDADE DA TUBAGEM
Ao testar tubos é possível escolher não tampar (ou fechar) o tubo,
tampar a extremidade do tubo no interior do forno, tampar a
extremidade do tubo no exterior do forno ou ambas as extremidades. A
configuração escolhida depende da aplicação desejada para o tubo e/
ou das características de instalação.
O código que define se um tubo é tampado está indicado após a
classificação de reação ao fogo. Por exemplo, EI60 C/U significa que
o tubo foi tampado na extremidade situada no interior do forno e
destampado na extremidade no exterior do forno. A configuração do
teste define as aplicações possíveis.
A nossa opinião técnica, com base na norma EN 1366-3:2009, é:

Tubagem de águas
pluviais em plástico

Tubagem de drenagem ou de esgoto, em
plástico

Composto

Taxa de emissão após
4 semanas

TVOC (Total de Compostos Orgânicos
Voláteis)

0,20 mg/m²h

Formaldeído

n. d.

Amónia

n. d.

Carcinogénico

n. d.

n. d.: significa não detetado
O painel Unni Safe Board está em conformidade com os requisitos
do BREEAM, de acordo com o Protocolo M1 para Testes Químicos e
Sensoriais de Materiais de Construção, publicado pela RTS, versão
15.12.2004, que é a melhor marca possível de proteção à saúde
ambiental e de higiene em interior para revestimentos. Testado pelo
Eurofins Product Testing, número de relatório: 392-2014-00000407B.

Largura de 1100 mm x Comprimento de 2900 mm

Utilização prevista para a tubagem

DADOS DE EMISSÃO (QUALIDADE DO AR INTERIOR)

Condição da
extremidade
da tubagem 4)

Na drenagem

U/U 1)

Fora da drenagem

C/C

Dreno ventilado

U/U 1)

Dreno não ventilado

U/C 1)

Dreno com separador
de água

U/C 1)

Fora da drenagem

C/C 2)

2)

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Condição

Painéis pré-revestidos prontos a utilizar.

Densidade

Painel: 160 kg/m³ (150 – 170 kg/m³)
Revestimento: 1,3 – 1,4 kg/litro

Durabilidade

Y1 – preparado para utilização a temperaturas
negativas (abaixo de 0ºC) com possibilidade de
exposição a UV e humidade, mas não à chuva.
Inclui as classes inferiores Y2, Z1 e Z2.

Ponto de
Inflamação

Não existente

Não adesivo

Máx.: 75 minutos (selante)

Formação do
filme

Máx.: 25 minutos (selante)

Endurecimento
total

3 a 5 dias dependendo da espessura e temperatura

Flexibilidade

Média, 12,5%

Condutibilidade
térmica

0,038 W/mK

Armazenamento

Pode ser armazenado por longos períodos.
Pode ser armazenado a temperaturas entre 5ºC
e 30ºC

Compatibilidade

Disponível para utilização com a maioria dos
materiais, mas não deve ser usado em contacto
direto com materiais betuminosos

Limitações

Se os painéis forem usados em áreas com
humidade permanente deve ser aplicado o Unni
Safe Coating sobre o selante

Tubagem em circuito fechado (água, gás, ar,
eletricidade, etc.)

C/C 2) 3)

Tubagem para sistemas de recuperação de gases
de combustão, em plástico

U/C 1)

Tubagem com extremidades abertas em ambos
os lados e comprimento ≥ 50 cm, em plástico

U/U 2)

Suporte classificado
para incêndios

C/U 1)

Gama de
temperaturas

-30ºC a +80ºC (depois de endurecido)

Sem classificação para
incêndio

U/C 1)

Temperatura de
aplicação

+5ºC a +50ºC

U/C 1)

Cor

Superfície branca, núcleo verde
Unni Safe Acrylic: NCS 1202 – Y26R, RAL 9002

Embalagem

Unni Safe Board 50x600x1200 mm: 80 peças por
palete
Unni Safe Board 60x600x1200 mm: 72 peças por
palete

Tubagem suportada por
sistemas de suspensão,
em metal

Conduta para eliminação de resíduos, metal
1) Sugerido na norma EN 1366-3:2009.
2) Opinião técnica com base nos testes.
3) Os tubos em metal devem ter um suporte corta-fogo.

4) Os selantes classificados U/U abrangem os selantes C/U, U/C e C/C. Os selantes
classificados C/U abrangem os selantes U/C e C/C. Os selantes classificados U/C abrangem
os selantes C/C.
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Unni Safe Acrylic
Mástique ignífugo acrílico

O produto foi concebido para impedir que as chamas e o fumo de um
incêndio se alastrem através das juntas e aberturas de paredes e
pisos corta-fogo (incluindo aberturas presentes à volta dos espaços
para passagem de cabos e condutas dos edifícios); Unni Safe Acrylic
também preserva o desempenho acústico. Quando exposto ao ar, o
selante cura, mas retém um grau de elasticidade para a movimentação
da junta. Exposto ao fogo, Unni Safe Acrylic transforma-se em um
selante robusto contra incêndio através da formação de uma camada
intumescente duradoura.
Unni Safe Acrylic pode ser utilizado com um material para fundo de
juntas adequado, isto é, material de revestimento em lã de rocha ou
Unni Safe Board para assegurar o rácio correto entre a largura e a
profundidade e reduzir o encolhimento do selante durante a cura. A
profundidade mínima e a largura máxima das juntas estão indicadas
nas instruções de aplicação. A ativação térmica ocorre a cerca de 180°
C quando o material expande (intumesce) e previne a passagem do
fogo e do fumo por períodos que poderão ultrapassar 4 horas.
PROPRIEDADES
• Fórmula de ponta certificada na maioria dos países a nível mundial.
• Tempos de aplicação mais rápidos e um uso mínimo de material
devido à sua capacidade em alcançar níveis elevados de proteção
contra incêndio e aplicações de um único lado.
• Classificado como selante corta-fogo para todos os tipos de
construções, tais como placas de gesso, paredes de alvenaria, paredes
de cimento e pisos rígidos.
• Testado como corta-fogo em aberturas para passagens de cabos e
condutas em paredes, e pisos em madeira laminada cruzada (CLT).
• Classificado como selante para todos os tipos de aberturas para
passagens de cabos e condutas de edifício tais como cabos, feixes
de cabos, calhas de cabos, tubos de aço, tubos em cobre, tubos
compósitos, tubos PVC, tubos PE, tubos ABS, tubos PP e tubos PiP (de
parede composta) PEX.
• Aplicado com isolamentos habitualmente utilizados para tubos, tais
como lã de rocha, lã de vidro, isolamentos elastómero e fenólico, tanto
interrompidos como contínuos através do vedante corta-fogo.
• Classificado como selante corta-fogo para madeira, aço e alumínio,
tais como caixilhos de porta e janela.
• Não causa deterioração aos tubos cPVC tais como tubos BlazeMaster
- comprovado por testes mecânicos.
• Testado como selante corta-fogo à volta de caixilhos de portas em
madeira.
• Pode ser aplicado em paredes de gesso com ou sem caixilho à volta
da abertura.
• Excelente isolamento acústico.

DADOS DE EMISSÃO (QUALIDADE DO AR INTERIOR)
Composto

Taxa de emissão
após 3 dias

Taxa de emissão
após 4 semanas

Total de Emissões de
Compostos Orgânicos
Voláteis - TCOV

83 µg/m³

< 5 µg/m³

Total de Emissões de
Compostos Orgânicos
Semivoláteis - TSCOV

n.d

< 5 µg/m³

COV sem LCI - Concentração Mínima de Interesse

n.d

< 5 µg/m³

Valor R.

n.d

<1

Formaldeído

< 3 µg/m³

n.d

Acetaldeído

< 3 µg/m³

n.d

Conjunto de Form+Ace

< 0.002 ppm

n.d

Carcinogénico

< 1 µg/m³

< 1 µg/m³

n. d.: significa não detetado

• Simples de aplicar com um acabamento liso e suave da superfície

Unni Safe Acrylic cumpre os requisitos da classificação GEV e os
resultados correspondem à marcação EMICODE EC1PLUS - a melhor
marcação relativa à proteção da saúde e higiene em interior e exterior*).
Testado pela Eurofins Product Testing, relatório número G12870B.

• Permanentemente flexível - incorpora movimento até 12,5%

*) Exclui a versão branco puro.

• Estanque ao ar, fumo e gás, testado a 600 N/m2.
• Baixas emissões - amigo do ambiente e uso intuitivo

• Não é necessário primário para a aplicação na maioria de materiais.
• Adequado para a maioria das superfícies, incluindo cimento, aço,
gesso, vidro, plástico e a maioria das superfícies não porosas.
• Endurece rapidamente e sem aderência ao toque após 1 hora (a
especificação de desempenho corta-fogo do preenchimento de junta
será alcançada quando o tempo de cura do selante tiver ultrapassado
um período de um mês).
• Período de armazenamento de 18 meses (nas condições adequadas)
• Vida útil de 30 anos

ANÁLISE DE TUBOS CPVC, EX.: BLAZEMASTER
Analisado mediante Espectroscopia de infravermelho com
transformada de Fourier, a análise das zonas de contacto do selante
do tubo cPVC após remoção de selante não demonstrou evidências de
descoloração visível ou alterações na superfície do tubo.
Unni Safe Acrylic também foi testado quanto à resistência química
enquanto selante aplicado a um tubo cPVC. O selante não afeta tubos
cPVC; os testes não demonstraram qualquer diferença entre os
resultados de controlo e de exposição em termos de Rendimento.
Testado pela Intertek, relatório números IWTN/W000009628ARL001 e
WTN/W000009628RLM001.
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Unni Safe Acrylic
Mástique ignífugo acrílico

ISOLAMENTO ACÚSTICO

PERMEABILIDADE AO AR

Descrição

Redução de Som

Selante com uma única face ≥12mm de
profundidade

Rw 62 dB

Selante com duas faces ≥12mm de
profundidade

Rw >62 dB

Pressão
Positiva (Pa)

Unni Safe Acrylic - testado na EXOVA BM Trada (com certificação
UKAS); em conformidade com a norma EN ISO 10140-2:2010. O
uso de qualquer material de revestimento é opcional sendo os
testes desenvolvidos apenas com selante.
CONFIGURAÇÃO DA EXTREMIDADE DO TUBO
Ao testar tubos é possível escolher não tampar (ou fechar)
o tubo, tampar a extremidade do tubo no interior do forno,
tampar a extremidade do tubo no exterior do forno ou ambas as
extremidades. A configuração escolhida depende da aplicação
desejada para o tubo e/ou das características de instalação.

0,00

Fuga
(m³/h/m²)

25

0,00

50

0,00

50

0,00

100

0,00

100

0,00

200

0,00

200

0,00

300

0,00

300

0,56

450

1,11

450

1,67

600

6,94

600

6,11

Unni Safe Acrylic - testado na Warringtonfire Testing and Certification
Ltd (com certificação UKAS); em conformidade com a norma EN 1026:
2016.
DADOS TÉCNICOS
Pronto a utilizar, substância de preenchimento com base em
acrílico

Gravidade
específica

1.56 – 1.60

Ponto de
inflamação

Nenhum

Reação ao fogo

Classe B-s1, d0

Permeabilidade
ao ar

Estanque ao ar, fumo e gás testado com referência à norma EN
1026: 2016

Expansão ao
fogo

1 : 2-3

U/U 1)

Não adesivo

Máx. 75 minutos

Fora da drenagem

C/C 2)

Formação de
camada

Máx. 25 minutos

Drenagem ventilada

U/U

1)

Drenagem não ventilada

Totalmente
endurecido

3 a 5 dias dependendo da espessura e temperatura

U/C

1)

Flexibilidade

12.5 % em conformidade com a norma ISO 11600

Drenagem com retentor de água

U/C 1)

Durabilidade

Z2 previsto para uso em condições internas com classes de humidade outras que Z1, excluindo temperaturas inferiores a 0 °C

Fora da drenagem

C/C 2)

BWR 3

Categoria de Utilização IA1, S/W3
0.845 W/mK (+/- 3%) @ 20 mm de profundidade

A nossa opinião técnica, com base na norma EN 1366-3:2009, é:
Utilização prevista para a tubagem

Tubo de drenagem ou
saneamento, plástico

25

Pressão
Negativa (Pa)

Condição

O código que define se um tubo é tampado está indicado após a
classificação de reação ao fogo. Por exemplo, EI60 C/U significa
que o tubo foi tampado na extremidade situada no interior do forno
e destampado na extremidade no exterior do forno. A configuração
do teste define as aplicações possíveis.

Tubo de águas pluviais,
plástico

Fuga
(m³/h/m²)

Na drenagem

Condição da
extremidade
da tubagem 4)

Tubo em circuito fechado (água, gás, ar, eletricidade, etc...)

C/C 2) 3)

Condução
térmica

Tubo de sistema de recuperação de gás, plástico

U/C 1)

Armazenamento

18 meses armazenado em cartuchos por abrir. A armazenar a
temperaturas entre 10 ˚C e 30 ˚C

Tubo com extremidades abertas e ≥ 50cm de
comprimento em ambos os lados, plástico

U/U 2)

Vida útil

30 anos

Suporte corta-fogo

C/U 1)

Temperatura de
serviço

-20 a +70 °C

Sem classificação
corta-fogo

U/C 1)

Temperatura de
aplicação

+5 a +30 °C

U/C 1)

Compatibilidade

Adequado para ser utilizado com a maioria dos materiais,
mas não deve ser utilizado em contacto direto com materiais
betuminosos.

Limitações

Não deve ser utilizado em áreas permanentemente húmidas ou
em juntas com movimento significativo.

Classificação

Marcação CE - Selante para juntas e perfurações de classe
EI240 com classificação corta-fogo

Cores padrão

Branco padrão, branco puro, cinzento ou vermelho

NORMAS DE TESTE

Códigos de
cores

Branco: RAL 9002 / NCS S1002-Y
Cinzento: NCS: 5500-N

Esta Ficha Técnica e as Instruções de Instalação fundamentam-se
na Avaliação Técnica Europeia do produto emitida em conformidade
com o regulamento (UE) Nº 305/2011 com base no Documento
Europeu de Avaliação 350454-00-1104 de setembro 2017.

Embalagem

Caixa com 25 cartuchos com 310 ml cada
Caixa com 12 películas embaladas, 600 ml cada
Paletes 310 ml: 64 caixas por palete igual a 1600 peças
Palete 600 ml: 91 caixas por palete igual a 1092 peças

Tubo suportado por
sistema de suspensão,
metal

Conduta de eliminação de resíduos, metal
1) Sugerido na norma EN 1366-3:2009.
2) Opinião técnica com base nos testes.
3) Os tubos em metal devem ter um suporte corta-fogo.

4) Os selantes classificados U/U abrangem os selantes C/U, U/C e C/C. Os selantes
classificados C/U abrangem os selantes U/C e C/C. Os selantes classificados U/C abrangem
os selantes C/C.
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Unni Safe Coating
Resina ignífuga ablativa
A classe de spray Unni Safe Coating é um revestimento selante ablativo
concebido para reforçar, selar e proteger as fibras minerais contra
incêndios. Este produto baseia-se num sistema de polímero durável
com substâncias inertes, retardadores de fogo não halogenados e um
conservante para resistir a ataques microbianos.
O Unni Safe Coating foi concebido para ser aplicado por pulverização
direta em fibras minerais. O revestimento seca para proporcionar um
acabamento perfeito e flexível com uma superfície branca. Durante a
instalação das fibras minerais, o revestimento selante curado reduz a
delaminação e aumenta a estabilidade da superfície para aplicação de
adesivo e de selante de fixação.
As propriedades ablativas do revestimento resistem à propagação das
chamas e protegem as fibras minerais contra a penetração do fogo,
reduzindo significativamente a permeabilidade do núcleo de fibras
minerais e impedindo a passagem de gases quentes, reduzindo assim
o aumento da temperatura no lado não exposto e reduzindo a condução
do calor através das instalações técnicas que fazem o atravessamento.
As fibras minerais revestidas com o Unni Safe Coating foram concebidas
para impedir a propagação de fogo e fumo através de espaços vazios
em paredes e pavimentos certificados como corta-fogo e também nas
aberturas formadas para permitir a passagem das várias instalações
técnicas. O sistema manterá também o desempenho do design
acústico.
CARACTERÍSTICAS E PRECAUÇÕES
• O revestimento aplicado em fibras minerais está classificado para
todos os tipos de construções, com ou sem atravessamentos de
instalações técnicas.
• Simples e muito rápido de instalar.
• Facilidade de adaptação posterior de atravessamento de instalações
técnicas adicionais após a primeira instalação.
• Permanentemente flexível – acomoda os movimentos durante
incêndios e movimentos menores na própria construção em que foi
instalado.
• Adequado para a maior parte das superfícies, incluindo betão,
tijolos, alvenaria, aço, madeira, gesso, vidro, plástico e a maioria das
superfícies não porosas.
• Pode ser utilizado em comprimentos ilimitados em paredes com
alturas até 1200 mm e em pavimentos com larguras até 120 mm.
• Pode ser instalado em paredes de gesso sem moldura à volta da
abertura.
• Livre de halogénios e com adição de fungicidas.
• Uma vez totalmente curado, o painel revestido resiste à água e à
geada.
• A especificação de desempenho da resistência ao fogo foi obtida após
um mês de cura.
• É necessário tomar precauções para evitar que uma pessoa pise uma
selagem horizontal.
• Em caso de atravessamentos, deve ser utilizado juntamente com o
Unni Safe Acrylic para selar em torno das instalações técnicas.
• O revestimento não se destina para aplicação em substratos
betuminosos ou em substratos que possam exalar determinados óleos
e plastificantes ou solventes.
• Este revestimento não é recomendado para ser utilizado em juntas
submersas ou em áreas expostas a uma abrasão elevada.
• O revestimento não deve entrar em contacto com alimentos ou
aplicações médicas.
ISOLAMENTO ACÚSTICO
Descrição

Redução
Acústica

O revestimento Unni Safe Coating 1,0mm WFT em ambas as faces
com um mínimo de 50mm de espessura de lã de rocha com uma
densidade mínima de 160 kg/m³

Rw 55 dB

RESISTÊNCIA AO FOGO – SELAGEM
Construção

Descrição

Classificação

Paredes flexíveis e rígidas
incluindo gesso, alvenaria,
betão ou betão celular

Selagem com largura ilimitada
e com 1200mm de altura com
duas placas de lã rocha de 50mm
de espessura e uma densidade
mínima de 160 kg/m3 revestido em
ambas as faces exteriores com 1,0
mm WFT de Unni Safe Coating.

EI120 (E 120)

Selagem com largura ilimitada e
com 1200mm de altura com uma
placa de lã rocha de 60mm de espessura e uma densidade mínima
de 160 kg/m³ revestido em ambas
as faces exteriores com 1,0 mm
WFT de Unni Safe Coating.

EI90 (E 240)

Selagem com largura ilimitada
e com 1200mm de altura com
duas placas de lã rocha de 60mm
de espessura e uma densidade
mínima de 160 kg/m3 revestido em
ambas as faces exteriores com 1,0
mm WFT de Unni Safe Coating.

EI180 (E 240)

Selagem com largura ilimitada
e com 120mm de altura com
uma placa de lã rocha de 100mm
de espessura e uma densidade
mínima de 35 kg/m3 revestido em
ambas as faces exteriores com
1,2 mm WFT de Unni Safe Coating
com sobreposição de 15mm na
superfície da parede.

EI180 (E 240)

Selagem com 2400mm por
1200mm com uma placa de lã
rocha de 60mm de espessura e
uma densidade mínima de 160
kg/m3 revestido em ambas as
faces com 1,0 mm WFT de Unni
Safe Coating.

EI90 (E 120)

Selagem com comprimento ilimitado por 120 mm de largura com
uma placa de lã rocha de 60mm
de espessura e uma densidade
mínima de 160 kg/m3 revestido em
ambas as faces com 1,0 mm WFT
de Unni Safe Coating.

EI180 (E 240)

Selagem com comprimento
ilimitado por 120 mm de largura
com uma placa de lã rocha colocada no topo, simples de 100mm
de espessura e uma densidade
mínima de 33 kg/m³ revestido na
face superior com 1,0 mm WFT de
Unni Safe Coating.

EI180 (E 240)

Paredes rígidas incluindo
alvenaria, betão ou betão
celular, dentro das paredes
ou entre o topo das paredes
e o intradorso das lajes

Pavimentos rígidos incluindo
betão ou betão celular dentro dos pavimentos ou entre
pavimentos e paredes

N.B.: Para selagens com atravessamentos, consultar as Instruções
de Instalação para o Unni Safe Board.

O revestimento Unni Safe Coating foi testado na BM Trada (acreditada
pela UKAS); conforme com a EN ISO 10140-2:2010.
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Unni Safe Coating
Resina ignífuga ablativa
INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO
1. Antes de instalar o núcleo de lã de rocha, assegure-se de que
a superfície de todas as construções envolventes está livre de
contaminantes soltos, poeiras e gorduras. A lã de rocha deve estar
perfeita e seca e quaisquer pedaços grandes soltos devem ser
escovados antes de serem pulverizados.
2. O Unni Safe Coating é fabricado à base de água; portanto, nos casos
em que a proteção contra a corrosão é um problema, alguns metais
podem exigir o uso de uma barreira entre o selante e a superfície antes
da sua instalação.
3. Selecione o tipo de núcleo de lã de rocha e o ajuste de fricção no
selante, de acordo com a tabela de resistência ao fogo na página 1.
Para fixar placas de lã de rocha de alta densidade, sele com Unni
Safe Acrylic de ambos os lados entre a lã de rocha e a superfície
de todas as construções envolventes, que atuará como um adesivo.
4. Ao encaixar painéis de lã de rocha em paredes de gesso, o lado dos
painéis deve estar nivelado em ambos os lados com a superfície do
gesso.
5. Ao instalar dois painéis de lã de rocha em construções de alvenaria
ou de betão, os painéis devem estar nivelados em ambos os lados com
a superfície da construção para maximizar a resistência ao fogo. Se
isto não for possível, deverá existir um espaço de ar de pelo menos 30
mm entre os painéis.
6. Ao instalar uma só placa de lã de rocha, em construções de
alvenaria ou de betão, esta pode ser posicionada em ambos os lados
da construção ou ao centro do elemento.
7. Ao instalar lã de rocha em lajes ocas de pavimentos, as selagens
corta-fogo devem ser instaladas a partir do intradorso do pavimento
assumindo que existe espessura suficiente de betão abaixo do espaço
vazio. Se não for o caso, os espaços tubulares vazios devem ser
preenchidos com lã de rocha normalmente com uma espessura igual à
profundidade da laje do pavimento.
8. Aplicar o spray Unni Safe Coating à lã de rocha de acordo com a
tabela de resistência ao fogo na página anterior. As pressões de
pulverização dependerão do tipo de bomba e de ponta de pulverização
usados sendo aproximadamente de 1700 a 2300 psi quando utilizar
uma ponta de 25 a 35. Aplique o revestimento em traços suaves e
com o mínimo de sobreposições de pulverizações para conseguir uma
espessura de revestimento e uma secagem consistentes ao longo de
toda a lã de rocha.
9. A espessura do filme húmido (WFT) exigida é geralmente conseguida
quando a superfície apresenta um acabamento branco adequado e
satisfatório depois de seca.
10. Um excesso de pulverização pode aumentar o tempo de secagem.
O tempo de secagem dependerá da espessura do revestimento, da
temperatura ambiente e da humidade ambiente e poderá ser reduzido
utilizando aquecedores e/ou ventiladores de secagem.
11. O Unni Safe Coating pode ser pintado com a maior parte das tintas
de emulsão ou alquídicas (brilho).

CONSTRUÇÕES DE SUPORTE
As paredes flexíveis devem ter uma espessura mínima de 100 mm
incluindo vigas de aço ou madeira *) revestidas nas duas faces
com, no mínimo, 2 camadas de painéis de 12,5 mm de espessura.
As paredes rígidas devem ter uma espessura mínima de 150 mm
incluindo betão, betão celular ou alvenaria, com uma densidade
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mínima de 650 kg/m³. Os pavimentos rígidos devem ter uma
espessura mínima de 150 mm incluindo betão ou betão celular com
uma densidade mínima de 650 kg/m³.
*) Vigas de madeira: nenhuma parte do selante de atravessamento pode estar a menos de 100
mm de uma viga e deve ser instalado um mínimo de 100 mm de isolamento da classe A1 ou
A2 e acordo com a EN 13501-1 dentro da cavidade entre o selante de atravessamento e a viga.

DADOS DE EMISSÃO (QUALIDADE DO AR INTERIOR)
Composto

Taxa de emissão
após 4 semanas

TVOC (Total de Compostos Orgânicos Voláteis)

0,20 mg/m²h

Formaldeído

n. d.

Amónia

n. d.

Carcinogénico

n. d.

n. d.: significa não detetado
O Unni Safe Coating está em conformidade com os requisitos do
BREEAM, de acordo com o Protocolo M1 para Testes Químicos e
Sensoriais de Materiais de Construção, publicado pela RTS, versão
15.12.2004, que é a melhor marca possível de proteção à saúde
ambiental e de higiene em interior para revestimentos. Testado pelo
Eurofins Product Testing, número de relatório: 392-2014-00000407B.
EMBALAGEM
O revestimento Unni Safe Coating está disponível em tambores de
aço com revestimento liso em plástico de 200 litros ou em baldes de
plástico de 8 litros.
INFORMAÇÃO TÉCNICA
Forma

Pasta viscosa pronta a utilizar

Sistema de cura

Perda de água

Cor

Branca

Não adesivo

Máx. 75 minutos

Endurecimento total

3 a 5 dias dependendo da espessura
e temperatura

Flexibilidade

Baixa a média: 12,5 %

Peso específico

1,3 – 1,4

pH

8,5 – 9,2

Ponto de Inflamação

Não existente

Conteúdo sólido

> 58 %

Gama de temperaturas

-30°C a +80°C (depois de endurecido)

Temperatura de aplicação

+10 °C a +30 °C

Armazenamento

Até 12 meses quando armazenado
em recipientes fechados em ambiente fresco e seco. EVITAR O GELO e
temperaturas extremas. Armazenamento a temperaturas entre 5 °C e
30 °C

Durabilidade

Até 25 anos quando usado de acordo
com as recomendações

SAÚDE E SEGURANÇA
Lave o material da pele enquanto esta ainda estiver molhada. O
material em contacto com os olhos deve ser lavado imediatamente
com água. Procure aconselhamento médico se o desconforto persistir.
Informações mais detalhadas podem ser encontradas na respetiva
Ficha de Dados de Segurança do Revestimento Unni Safe Coating.
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Unni Safe Collar
Gola intumescente

As proteções do tipo gola Unni Safe Collar foram concebidas para
manter a resistência ao fogo de paredes e pavimentos corta-fogo
nos quais estas caraterísticas são prejudicadas por atravessamentos
de diversos tipos de instalações técnicas e podem ser utilizadas em
paredes de gesso, alvenaria ou paredes e pavimentos de betão.
Cada gola consiste num invólucro de aço com revestimento branco,
de forma cilíndrica, que se divide em dois para encaixar em redor de
atravessamentos de serviços por meio de um sistema de "bloqueio
deslizante". O cilindro de aço contém um material reativo à base
de grafite que reage quando exposto ao calor do fogo fechando as
aberturas deixadas pelo material combustível amolecido.
CARACTERÍSTICAS
• Material de grafite de elevada qualidade patenteado, de expansão
rápida, certificado mundialmente.
• Classificado para selar contra incêndios todos os tipos de
construções e muitos atravessamentos diferentes de instalações
técnicas de construção, incluindo tubos de plástico, tubos de materiais
compósitos, tubos de metal e feixes de cabos.
• Os tamanhos das tubagens de plástico aprovadas variam entre as
tubagens mais pequenas disponíveis até Ø 400 mm, cada tamanho com
uma ampla variedade de espessuras das tubagens nas paredes.
• As golas estão disponíveis em duas alturas diferentes para diferentes
classificações de incêndio a fim de maximizar a eficiência de custo.
• As tubagens mais pequenas podem ser instaladas no interior de
golas maiores com a vantagem de acomodar tubagens que estejam
em ângulo ou quando a abertura em redor da tubagem for demasiado
grande.

O código que define se um tubo é tampado está indicado após a
classificação de reação ao fogo. Por exemplo, EI60 C/U significa que
o tubo foi tampado na extremidade situada no interior do forno e
destampado na extremidade no exterior do forno. A configuração do
teste define as aplicações possíveis.
A nossa opinião técnica, com base na norma EN 1366-3:2009 é a
seguinte:

• Classificações de incêndio até 240 minutos quer para integridade
quer para isolamento.

Utilização prevista para a tubagem

• Testados e certificados para aplicações em extremidades de tubagens
U/U.

Tubagem de águas
pluviais em plástico

• Isolamento acústico muito elevado.
• Não causa efeitos deletérios em tubagens cPVC como o BlazeMaster,
suportado por evidências em ensaios mecânicos
• Sem emissões – amigo do ambiente e do utilizador
• Fácil de instalar utilizando fixações padrão amplamente disponíveis

Tubagem de drenagem ou de esgoto,
em plástico

• Tempo de armazenamento ilimitado (sob as condições corretas)

Condição da
extremidade
da tubagem 4)

Na drenagem

U/U 1)

Fora da drenagem

C/C 2)

Dreno ventilado

U/U 1)

Dreno não ventilado

U/C 1)

Dreno com separador de
água

U/C 1)

Fora da drenagem

C/C 2)

• Garantia de 30 anos de vida útil

Tubagem em circuito fechado (água, gás, ar,
eletricidade, etc.)

C/C 2) 3)

ISOLAMENTO ACÚSTICO

Tubagem para sistemas de recuperação de gases
de combustão, em plástico

U/C 1)

Tubagem com extremidades abertas em ambos
os lados e comprimento ≥ 50cm, em plástico

U/U 2)

Descrição

Redução acústica

Golas instaladas em paredes como descrito

RW 58 dB

O valor do isolamento acústico é válido apenas para o conjunto gola/
tubagem e não para outros elementos da construção do edifício.
O isolamento acústico foi testado pelo laboratório credenciado Exova
BM Trada na Grã-Bretanha, de acordo com a norma EN ISO 10140-2. O
relatório do teste está disponível a pedido.

C/U 1)

Sem classificação para
incêndio

U/C 1)

Conduta para eliminação de resíduos, em metal

U/C 1)

1) Sugerido na norma EN 1366-3:2009.

CONFIGURAÇÕES DA EXTREMIDADE DA TUBAGEM
Ao testar tubos é possível escolher não tampar (ou fechar) o tubo,
tampar a extremidade do tubo no interior do forno, tampar a
extremidade do tubo no exterior do forno ou ambas as extremidades. A
configuração escolhida depende da aplicação desejada para o tubo e/
ou das características de instalação.
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Suporte classificado para
incêndios

Tubagem suportada
por sistemas de suspensão, em metal

2) Opinião técnica com base nos testes.
3) Os tubos em metal devem ter um suporte corta-fogo.
4) Os selantes classificados U/U abrangem os selantes C/U, U/C e C/C. Os selantes
classificados C/U abrangem os selantes U/C e C/C. Os selantes classificados U/C abrangem
os selantes C/C.
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Unni Safe Collar
Gola intumescente

DIMENSÕES E EMBALAGENS

INFORMAÇÃO TÉCNICA

Código do
produto

Diâmetro e altura
do produto

Quant./
Caixa

Condição

Cilindro de aço com grafite, pronto
a utilizar

PRO269-30

Unni Safe Collar Ø32 / 30mm

24

Invólucro

Aço com lacagem de 1mm

PRO269

Unni Safe Collar Ø32 / 50mm

24

PRO270-30

Unni Safe Collar Ø40 / 30mm

24

Procedimento de
condicionamento

EN 13238:2010

PRO270

Unni Safe Collar Ø40 / 50mm

24

Taxa de expansão

17:1

PRO037-30

Unni Safe Collar Ø55 / 30mm

24

Pressão da expansão

65,4 N

PRO037

Unni Safe Collar Ø55 / 50mm

24

Peso da grafite

PRO271-30

Unni Safe Collar Ø63 / 30mm

24

1,4 kg/m2 por cada mm de
espessura

PRO271

Unni Safe Collar Ø63 / 50mm

24

Densidade da grafite

1409 kg/m3

PRO272-30

Unni Safe Collar Ø75 / 30mm

24

Tempo de expansão normal

Menos de 2 minutos

PRO272

Unni Safe Collar Ø75 / 50mm

24

Temperatura mínima para
expansão

105 °C

PRO038-30

Unni Safe Collar Ø82 / 30mm

24

PRO038

Unni Safe Collar Ø82 / 50mm

24

PRO273-30

Unni Safe Collar Ø90 / 30mm

24

Durabilidade

PRO273

Unni Safe Collar Ø90 / 50mm

24

Z2 previsto para utilização em
condições de interior com classes
de humidade que não sejam Z1,
excluindo temperaturas abaixo de
0 °C.

PRO039-30

Unni Safe Collar Ø110 / 30mm

24

Tempo de vida

PRO039

Unni Safe Collar Ø110 / 50mm

24

Em condições normais: mais de 30
anos

PRO040

Unni Safe Collar Ø125 / 60mm

20

Armazenamento

PRO274

Unni Safe Collar Ø140 / 60mm

12

Pode ser armazenado por longos
períodos. Deve ser armazenado a
temperaturas entre 5 °C e 30 °C

PRO041

Unni Safe Collar Ø160 / 60mm

12

Temperatura de instalação

+5 °C to +50 °C (selante)

PRO042

Unni Safe Collar Ø200 / 75mm

1

Cor

PRO043

Unni Safe Collar Ø250 / 75mm

1

Cilindro branco ou vermelho com
incrustações de antracite

PRO044

Unni Safe Collar Ø315 / 75mm

1

PRO045

Unni Safe Collar Ø400 / 100mm

1

Golas ≤ Ø160mm disponíveis em branco e vermelho (sob consulta).
No caso das golas vermelhas é adicionado -R no final do código do
produto.
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Unni Safe Paint
Resina intumescente para proteção de cabos
O Unni Safe Paint é um revestimento intumescente à base de acrílico,
concebido para aumentar a resistência ao fogo das selagens cortafogo e proteger cabos, esteiras de cabos e tubagens de metal.
O revestimento protege a bainha externa de plástico ou borracha dos
cabos protegendo assim os condutores para garantir o fornecimento
elétrico contínuo em situação de incêndio. O produto também protege
e reduz as temperaturas nas instalações técnicas metálicas que
atravessam uma selagem corta-fogo, aumentando assim a resistência
geral ao incêndio.
O revestimento é atóxico, livre de emissões, durável e pode ser aplicado
numa camada fina, economizando tempo e dinheiro. É um revestimento
resistente ao desgaste, formulado com uma especificação da mais alta
qualidade e que oferece uma intensidade de cor inigualável.
O revestimento pode ser colorido; todas as cores são à base de água e
proporcionam um acabamento suave, rico e não refletivo. O Unni Safe
Paint normalmente não requer primário nem revestimento final. O
produto possui o benefício adicional de ser fácil de usar e muito fácil
de limpar.
CARACTERÍSTICAS E PRECAUÇÕES
• Revestimento resistente ao fogo de elevado desempenho, concebido
para ser aplicado como uma película fina em instalações técnicas que
protegem cabos, esteiras de cabos e tubos de metal em situação de
incêndio.
• Disponível numa base branca ou numa variedade de cores (sob
consulta), fácil e rapidamente misturadas através da máquina de
mistura de cores disponível internamente.
• Depois ser aplicado um acabamento protetor, o Unni Safe Paint pode
ser utilizado em aplicações de exterior.
• Atóxico e isento de emissões, com compostos orgânicos voláteis
(VOC) quase nulos e a melhor classificação de emissões possíveis
disponível, tornam o revestimento perfeito para quem deseja evitar
respirar produtos químicos tóxicos. Especialmente adequado para
pessoas que sofrem de asma, alergias ou outras doenças relacionadas
com a respiração.
• Durável, robusto e concebido para durar; pode ser limpo com um
pano húmido sem o risco de remover o revestimento.
• Obtém excelente cobertura com um sistema de camada fina aplicada
por pulverização (opção mais económica), poupando tinta e tempo de
aplicação. Também podem ser feitas aplicações com pincel e rolo,
geralmente em apenas algumas camadas. O acabamento final de
cobertura normalmente não é necessário.
• Adequado para a maioria das superfícies, incluindo borracha,
plástico, betão, tijolos, alvenaria, aço com primário, madeira, estuque
e a maioria das superfícies não porosas, na maioria dos casos sem
primário.
• Livre de halogénios, com adição de conservantes resistentes ao
crescimento de bactérias e fungos, fornecendo proteção extra à saúde,
além de emissões não prejudiciais. O produto também protege os
substratos subjacentes.
• É expectável que a durabilidade do revestimento atinja pelo menos 12
anos, tornando o produto numa opção económica em comparação com
as tintas normais com durabilidade mais limitada.
• O revestimento não se destina à aplicação em substratos betuminosos
ou substratos que possam exalar certos óleos e plastificantes ou
solventes. Este produto não é recomendado para utilização em áreas
constantemente húmidas sem revestimento de cobertura.
• Não aplicar em condições de inundação ou muito húmidas ou sob
temperaturas extremas.

APLICAÇÃO
PREPARAÇÃO
Antes da aplicação, verifique se a superfície a ser pintada está limpa,
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seca e livre de gordura, sujidade, poeira e outros contaminantes.
Remova qualquer tinta velha ou descascada até obter uma superfície
perfeitamente limpa; em caso de dúvida, remova todos os revestimentos
existentes.
ROLO / PINCEL
O revestimento pode ser aplicado com pincel ou rolo na espessura
necessária. Se desejado, o revestimento pode ser diluído até 10%
(em volume), mas 5% é mais usual. Quando diluído, o valor de WFT
(Espessura do Filme de Revestimento Líquido em mícron, µ) deve
ser aumentado proporcionalmente à diluição do revestimento. Por
exemplo, se a espessura de proteção contra incêndio for de 1300µ
e o revestimento for diluído em 5%, a espessura que agora precisa
de ser aplicada é de ~1370µ. Como alternativa, para garantir que a
espessura correta foi aplicada, basta aplicar todo o revestimento FR-1
especificado para revestir uma determinada área, independentemente
da sua diluição.
Remova o excesso de revestimento do pincel ou do rolo na borda da
bandeja de tinta e depois lave o pincel / rolo com água.
PULVERIZAÇÃO
O revestimento pode ser aplicado usando equipamento de pulverização,
por exemplo, uma pistola de pulverização Graco X-Force Spray Gun
com uma ponta de tamanho 17-21. O revestimento também pode ser
diluído para pulverização, mas a espessura de proteção contra incêndio
terá de ser ajustada conforme descrito acima.
TABELA DE ESPESSURA DO FILME DE REVESTIMENTO (PARA
PROTEÇÃO DE CABOS)
Descrição

Utilização

Resistência ao fogo

Unni Safe Paint @
900µ DFT em cabos

Mínimo 1284µ
WFT (ou 1,284
litros por m2)

105 minutos (90
minutos de chama
mais 15 minutos de
arrefecimento)

Quando testado de acordo com os procedimentos especificados nas
IEC 60331-21 e 60331-11 a uma tensão nominal de 750 Vrms, o cabo
revestido mantém a integridade do circuito durante toda a duração do
teste, o que satisfaz os requisitos de desempenho recomendados na
norma.
Testado pela Warringtonfire, relatório de teste n.º 415038 e 415037 (os
relatórios estão disponíveis a pedido).
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Unni Safe Paint
Resina intumescente para proteção de cabos
UTILIZAÇÃO EXTERIOR E REVESTIMENTO DE ACABAMENTO
O Unni Safe Paint pode ser revestido para utilização no exterior. A
melhor resistência às intempéries é fornecida pelas tintas 2K PU
(poliuretano), como por exemplo:

INFORMAÇÃO TÉCNICA
Tipo

Revestimento intumescente à base de
acrílico

Sistema de cura

Perda de água

• Temadur 50

Saúde e segurança

Não perigoso

• Acrolon 7300

Normas de Teste

Comissão Eletrotécnica Internacional 60331
e EuroNorm 1366

Também podem ser usadas tintas exteriores à base de solventes de
componente único, como por exemplo:

Normas de
Classificação

EN 13501-1 e Regulamento (EU) 2016/364

• Dulux Weathershield Exterior para madeira e metal com alto brilho

Reação ao fogo

B-s1, d0

• Sandtex 10 anos Brilho Exterior

Cor

Base branca, mate

Peso específico

1,4g/cm³

Sólidos (teórico)

70,1%

VOC

0,0001 g/L

Seco ao toque

1 hora a ~22°C e 50% RH *

Endurecido

1,5 hora a ~22°C e 50% RH *

Condições de
aplicação

Mínimo: +10°C e humidade inferior a 80%

Gama de
temperaturas

-30°C a +80°C (depois de endurecido)

Durabilidade

Sem revestimento de acabamento:
condições interiores do tipo Z2 com
humidade relativa inferior a 85% excluindo
temperaturas abaixo de 0 °C.
Com revestimento de acabamento: de
acordo com o produto escolhido

Tempo de
armazenamento

Até 6 meses quando armazenado em
ambiente fresco, seco e bem ventilado entre
+20 e +25 °C

Tempo de Vida

12 anos

Embalagem

Baldes de 3 litros, tambores de 200 litros,
IBC (recipiente intermediário a granel) de
1000 litros

• Jotun Hardtop XP

CORES
O Unni Safe Paint está disponível com uma base branca ou numa
variedade de cores misturadas (sob consulta) com a nossa máquina
de mistura de cores disponível internamente. A base branca pode ser
usada como cor de revestimento branca ou como base para muitas
máquinas de mistura de cores, incluindo, entre outras, a Hero.
Consulte a nossa Tabela de Cores para ver a gama de cores internas
disponíveis.
EMISSÕES (QUALIDADE DE AR INTERIOR)
Composto

Taxa de emissão
após 3 dias

Taxa de emissão após 4
semanas

TVOC

0,22 mg/m3

< 0,005 mg/m³

TSVOC

< 0,005 mg/m

Valor R (adimensional)

0,38

0

Soma sem NIK

< 0,005 mg/m3

< 0,005 mg/m³

Formaldeído

< 0,003 mg/m3

< 0,003 mg/m³

Total de carcinogénicos

< 0,001 mg/m

< 0,001 mg/m³

Acetaldeído

0,003 mg/m3

< 0,003 mg/m³

Propionaldeído

< 0,003 mg/m3

< 0,003 mg/m³

Butiraldeído

< 0,003 mg/m³

< 0,003 mg/m³

< 0,005 mg/m³

3

3

TVOC = Total de Compostos Orgânicos Voláteis.
TSVOC = Total de Compostos Orgânicos Semivoláteis

Regulamento ou Protocolo

Conclusão

Regulamento francês relativo a VOC

A+

Componentes CMR (França)

Aprovado

AgBB

Aprovado

Regulamento belga

Aprovado

Indoor Air Comfort®

* Os tempos de secagem dependem da temperatura, humidade
relativa e espessura do filme de revestimento.
SAÚDE E SEGURANÇA
Manter o recipiente bem fechado quando não estiver em uso. Evitar
o contacto com os olhos e com a pele. Os olhos e a pele devem ser
lavados imediatamente com água fria em caso de contacto. Descarte
o conteúdo e o recipiente de acordo com os regulamentos locais,
regionais, nacionais ou internacionais. Contém 1,2-benzisotiazolina3-ona. Pode produzir uma reação alérgica. Mantenha fora do alcance
de crianças. Informações mais detalhadas podem ser encontradas na
respetiva Ficha de Dados de Segurança Unni Safe.

Aprovado

Indoor Air Comfort GOLD

Aprovado

EN 717-1§

E1

BREEAM International

Conforme

BREEAM-NOR

Aprovado

LEED v4 (fora dos E.U.A.)

Conforme

®

Testado pela Eurofins Product Testing; os relatórios estão disponíveis
a pedido.

unni.pt
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Unni Safe Mortar
Argamassa não retrátil ignífuga
Unni Safe Mortar é um pó branco seco constituído por compostos
inorgânicos e perlite.
Misturados com água, os compostos formam uma barreira selante não
retráctil corta-fogo com elevado isolamento térmico para impedir que
o fogo e o fumo se alastrem através de atravessamentos em paredes
e pisos, incluindo aberturas formadas à volta dos orifícios para a
passagem de cabos e condutas dos edifícios.
Unni Safe Mortar também mantém o desempenho acústico em paredes
e pisos.
Unni Safe Mortar expande aproximadamente 1% por ação hidráulica
durante a secagem assegurando uma selagem extremamente
estanque dos orifícios de passagem de cabos e condutas e orifícios de
aberturas envolventes.
Unni Safe Mortar é fácil de lixar ou perfurar. Ao secar o composto
torna-se branco cru e pode ser pintado.
PROPRIEDADES
• Aplicável em paredes e pisos em cimento, tijolo, gesso, etc...
• Adequado para cabos, conjuntos de cabos, caminhos de cabos,
suportes para cabos, tubos em aço, cobre, alupex, plástico e condutas
de ventilação de ar

RESISTÊNCIA AO FOGO
Construção

Descrição

Classificação

As paredes flexíveis
incluem gesso, alvenaria, betão celular
ou betão simples

Selante até 2400 mm de
largura por 1200 mm de
altura com face dupla de
25mm Unni Safe Mortar
sobre placa de lã de rocha
de 25mm

EI120 (E 120)

Selante até 2400 mm de
largura por 1200 mm de
altura com face única de
50mm Unni Safe Mortar
sobre placa de lã de rocha
de 50mm

EI120 (E 180)

Selante até 2400 mm de
largura por 1200 mm de
altura com face única de
100mm Unni Safe Mortar

EI240 (E 240)

Selante até 2400 mm por
1200 mm com 50mm de
Unni Safe Mortar sobre
placa de lã de rocha de
50mm Unni Safe Mortar

EI180 (E 180)

Selante até 2400 mm por
1200 mm de altura com
aplicação de 100mm Unni
Safe Mortar

EI240 (E 240)

• Simples de aplicar deixando um acabamento liso.
• Com elevada resistência mecânica, o selante apresenta capacidade
para suportar carga sem qualquer reforço.
• Não é necessário qualquer primário antes da aplicação na maioria
dos substratos de materiais de construção. No entanto, os elementos
em metal em contacto com o selante devem ser protegidos contra a
corrosão.
• Adequado para a maioria das superfícies, incluindo cimento, tijolos,
Leca, aço, plástico, etc.., mas não adequado à colocação em portas
ou em aberturas de passagens de cabos e condutas que envolvam
movimento.
• Este produto é certificado para utilização em paredes, mas
recomenda-se a utilização do produto Unni Safe Board para estas
aplicações.
• Totalmente endurecido em 1 hora.

As paredes rígidas
incluem alvenaria,
betão celular ou
betão simples em
paredes ou entre o
topo de paredes e o
intradorso de lajes
de piso

• A especificação do desempenho de reação ao fogo do composto foi
obtida após um período de 1 mês de cura.
• Tempo de armazenamento quase ilimitado
Os pisos rígidos
incluem betão celular
ou betão simples em
pisos ou entre pisos e
paredes

ISOLAMENTO ACÚSTICO
Descrição

Redução de som

Aplicação com face única ≥ 50 mm de espessura como selante linear

Rw 64 dB

Aplicação com face dupla ≥ 25 mm de espessura como selante linear

Rw 64 dB

Aplicação com face única ≥ 50 mm de espessura como selante largo

Rw 48 dB

Aplicação com face dupla ≥ 25 mm de espessura como selante largo

Rw 48 dB

Unni Safe Mortar foi testado na BM Trada (com acreditação UKAS); em
conformidade com a norma EN ISO 10140-2:2010.
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Placa de lã de rocha com densidade ≥ 150 kg/m³. Ler as Instruções de
Instalação antes de utilizar.
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Unni Safe Mortar
Argamassa não retrátil ignífuga
TAMANHOS ADICIONAIS DE ABERTURAS NOS PISOS

TEMPOS DE CURA

Em conformidade com as regras da norma EN 1366-3, os resultados
de testes em pisos com uma profundidade mínima de penetração
do selante de 1m aplicam-se a qualquer comprimento desde que o
rácio de comprimento do perímetro e área a vedar não seja inferior
ao da amostra de teste. Os seguintes tamanhos de aberturas são
consequentemente permitidos quando 2400 x 1200 mm é o valor
indicado nesta ficha técnica e nas instruções de aplicação.

Aplicação

Para mistura
de enchimento
3.5 para 1

Tamanhos Máximos de Aberturas no interior de Pisos ou entre
Pisos e Paredes
1200 mm de largura x 2400 mm de comprimento (testado)
1100 mm de largura x 2900 mm de comprimento

Para aplicação
de 2 para 1

1000 mm de largura x 4000 mm de comprimento
900 mm de largura x 7000 mm de comprimento
≤ 800 mm de largura x comprimento ∞ (infinito)

PROPRIEDADES DE SUPORTE DE CARGA (PISOS)
Unni Safe Mortar foi sujeito a testes de carga concentrada e impacto em
pisos em conformidade com a ETAG 026-2 e a EOTA TR001 Cláusula 2.
Os testes foram executados à profundidade mínima de argamassa
permitida de 100 mm.
Em conformidade com os limites de suporte de carga na tabela abaixo,
o reforço não é necessário. No entanto, recomenda-se vivamente que
os cantos da abertura sejam escovados para soltar qualquer partícula
de pó ou partícula solta e que qualquer contaminação seja removida
com água limpa. Humedecer os cantos antes da aplicação melhorará
a adesão.
O Unni Safe Mortar não deve ser aplicado em betão de superfície
tratada. A argamassa deve ser misturada com uma massa espessa,
mas fluída, a um rácio de cerca de 2 partes de pó para 1 parte de água.
O desempenho máximo de suporte de carga será alcançado 28 dias
após a aplicação.
Resultados do teste:
Teste em moldura com 1500 x 1000 mm

Resultados

Impacto de corpo suave, operacionalidade

500 Nm

Impacto de corpo suave, segurança na utilização

700 Nm

Impacto de corpo duro, operacionalidade

6 Nm

Impacto de corpo duro, segurança na utilização

10 Nm

Carga concentrada a ETAG 26-2

15 kN

unni.pt

comercial@unni.pt

unnisa

Temperatura

Tempos de Cura

0 °C

19 minutos

10 °C

18 minutos

20 °C

17 minutos

30 °C

16 minutos

40 °C

15 minutos

0 °C

40 minutos

10 °C

35 minutos

20 °C

30 minutos

30 °C

25 minutos

40 °C

20 minutos

O Unni Safe Mortar foi misturado com misturador elétrico durante
90 segundos com uma pá de 100mm de diâmetro. Note que quanto
mais elevada for a agitação gerada no processo de mistura, mais
rapidamente a argamassa endurece. O Unni Safe Mortar foi concebido
como um sistema de cura rápida para instaladores profissionais
quando é extremamente importante obter tempos de aplicação
rápidos. Para uma cura mais lenta, pode ser adicionado um retardador
ao pó de argamassa seco (vendido em separado).
DADOS DE EMISSÃO (QUALIDADE DO AR INTERIOR)
Composto

Taxa de emissão
após 3 dias

Taxa de
emissão após
4 semanas

TCOV - Total de Compostos
Voláteis Orgânicos

12 µg/m³

< 5 µg/m³

TSCOV - Total de Compostos
Semivoláteis Orgânicos

n.d

< 5 µg/m³

VOC s/ LIC - Concentração
Mínima de Interesse

n.d

< 5 µg/m³

Valor R.

n.d

<1

Formaldeído

7,1 µg/m³

n.d

Acetaldeído

< 3 µg/m³

n.d

Soma: form+ace

< 0.006 ppm

n.d

Cancerígeno

< 1 µg/m³

< 1 µg/m³

n.d. ou < significa não detetado
Unni Safe Mortar cumpre os requisitos do GEV e os resultados
correspondem à Classe EC 1 de emissão EMICODEPLUS - a melhor
marca de proteção de saúde e higiene de interior e ambiental.
Testado por Eurofins Product Testing, relatório número G12874B.
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Unni Safe Mortar
Argamassa não retrátil ignífuga
TUBO E CONFIGURAÇÕES
Ao testar tubos é possível escolher não tampar (ou fechar) o tubo ou
tampar o tubo na extremidade interior do forno ou na extremidade
no exterior do forno ou em ambas as extremidades. A configuração
escolhida depende da aplicação desejada do tubo e/ou das
características de instalação.
O código que define se um tubo é tampado está indicado após a
classificação de reação ao fogo. Por exemplo EI60 C/U significa que o
tubo foi tampado na extremidade no interior do forno e destampado
na extremidade no exterior do forno. A configuração do teste define
as aprovações possíveis.
A nossa opinião técnica baseada na norma EN 1366-3:2009, é:
Estado da
extremidade
do tubo 4)

Uso previsto do tubo
Tubo de águas
pluviais, plástico

Tubo de drenagem ou
saneamento, plástico

Na drenagem

U/U 1)

Fora da drenagem

C/C 2)

Drenagem ventilada

U/U 1)

Drenagem não ventilada

U/C 1)

Drenagem com retentor
de água

U/C 1)

Fora da drenagem

C/C 2)

Tubo em circuito fechado (água, gás, ar,
eletricidade, etc...)

C/C 2) 3)

Tubo de sistema de recuperação de gás, plástico

U/C 1)

Tubo com extremidades abertas e ≥ 50cm de
comprimento em ambas as extremidades, plástico

U/U 2)

Tubo suportado
por sistema de
suspensão, metal

Suporte corta-fogo

C/U 1)

Sem classificação cortafogo

U/C 1)

Tubo de veio de eliminação de resíduos, metal
1) Sugerido na norma EN 1366-3:2009.
2) Opinião técnica com base nos testes.

U/C 1)

4) Os selantes classificados U/U abrangem os selantes C/U, U/C e C/C. Os selantes
classificados C/U abrangem os selantes C/C e U/C. Os selantes classificados U/C abrangem
os selantes C/C.

DADOS TÉCNICOS
Condição

Pó pronto a ser misturado com água

Consumo do produto
Para uma mistura de 2:1

Aprox. 3.42 sacos por m2 @ 50mm de
profundidade
Aprox. 6.83 sacos por m2 @ 100mm de
profundidade

Densidade a seco

Cerca de 900 kg/m³ após cura total

Ponto de inflamação

Nenhum

Reação ao fogo

Classe A1 em conformidade com a
norma EN 13501-1

Endurecido

Menos de 1 hora dependendo do clima
local

Totalmente endurecido

Até 30 dias dependendo da espessura e
temperatura.

Flexibilidade

Nenhuma

Durabilidade/serviço

Classe Z2

Condutividade térmica

0.051 W/mK

Vida Útil

30 anos

Armazenamento

12 meses para sacos por abrir em
locais secos com temperaturas de
armazenamento entre 5 ˚C e 30 ˚C

Compatibilidade

Adequado para ser utilizado com a
maioria dos materiais, mas não deve
ser utilizado em contacto direto com
materiais que possam ser alvo de
corrosão

Limitações

Não deve ser utilizado em áreas
permanentemente húmidas ou em
juntas com movimento

Classificação

Marcação CE - Selante corta-fogo para
aberturas e perfurações de classe
EI240 com classificação corta-fogo

Cor

Branco nacarado

Embalagem

Sacos de 20 litros
Baldes de 10 litros
Sacos: 63 na palete equivale
aproximadamente. a 800 kg Baldes: 72
na palete equivale aproximadamente.
a 500 kg.

3) Os tubos em metal devem apresentar um suporte corta-fogo.
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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.
Esta 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
Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque

Classe EI180 (UNI EN 1366-3)

Pavimento e parede de blocos de betão

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede de estuque auto-suportada

Classe EI120 (UNI EN 1366-3)

Parede sanduíche

ETA 16/0771
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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

160

620

1640

3

4

200

2x795

2x3500

5

1

250

2x955

2x4300

5

1
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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 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 o 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
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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
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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 Safe Circular Grilles
Grelhas intumescentes circulares

As Grelhas Circulares Tecsel® foram concebidas para permitir a
livre circulação de ar através dos compartimentos ou condutas com
proteção corta-fogo oferecendo simultaneamente uma proteção contra
chamas, temperatura e gases tóxicos em caso de incêndio.
As Grelhas Circulares Tecsel® permitem que o ar flua à temperatura
ambiente através das paredes, divisórias ou portas com resistência ao
fogo da classe EI.
Submetido ao fogo, o material intumescente expande bloqueando os
orifícios e formando uma barreira física e térmica contra chamas,
fumo e gases.
CARACTERÍSTICAS
Características das Grelhas Circulares Tecsel®:
• Taxa de Reação: a 100 °C as grelhas iniciam o bloqueio.
• Qualidade da intumescência: a armação e as placas são fabricadas em
perfil termoplástico com vedante em silicato de sódio intumescente.
APLICAÇÕES
As Grelhas Circulares Tecsel® permitem uma ventilação através de:
• Portas EI (metálicas e em madeira).

Os espaços de montagem devem ter no máximo 4 mm, e serem
recobertos com mástique ignífugo.

• Paredes EI e paredes padrão.
• Divisórias EI.

As Grelhas Circulares Tecsel® foram certificadas com foco principal
na espessura de parede de teste para a obtenção de resistência ao fogo
de ambos os lados.

• Pisos EI.
• Condutas EI.
ARMAZENAMENTO

Espaço entre grelhas: as grelhas até 400 x 200 mm devem ser
separadas por uma tira de silicato de cálcio de 30 mm de largura e
espessura correspondente às grelhas (40, 50 ou 60 mm). Para separar
grelhas com maiores dimensões, deverá existir um espaço mínimo de
200 mm entre cada grelha.

Armazenar em local seco e ventilado.
MEDIDAS DE SEGURANÇA
Respeitar as medidas regulares de funcionamento.
TIPOS
Existem diferentes dimensões e formas de Grelhas Circulares Tecsel®
para adaptar a qualquer tipo de uso.
Diâmetro (mm)

Espessura (mm)

Classe de Resistência
ao Fogo EI

100

60

EI120

150

60

EI120

200

60

EI120

250

60

EI120

300

60

EI120

350

60

EI120

400

60

EI120

Garantimos que a qualidade dos nossos materiais está em
conformidade com as especificações técnicas indicadas, embora seja
da responsabilidade do próprio consumidor determinar a adequação
do produto ao uso pretendido. O consumidor deverá realizar testes
e garantir a eficácia do produto para a aplicação desejada. A Mercor
Tecresa® não garante explícita ou implicitamente a compatibilidade
de um produto para qualquer aplicação em particular. Não seremos
responsáveis por qualquer dano ou acidente resultante da utilização
dos nossos produtos.

INSTALAÇÃO NO LOCAL
As Grelhas Circulares Tecsel® não devem ser utilizadas em locais
diretamente expostos à água.
As Grelhas Tecsel® (retangulares) devem ser mecanicamente fixadas
ao suporte com parafusos adequados resistentes ao fogo (Contactenos em caso de dúvidas).
As Grelas Circulares Tecsel® apenas devem ser fixadas com Mástique
intumescente Tecsel®.

unni.pt
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Unni Safe Grilles
Grelhas intumescentes quadradas
As Grelhas Tecsel® consistem em lamelas de palusol revestidas
com PVC. O palusol é um material constituído por silicato de sódio
hidratado, uma pequena quantidade de material orgânico reforçado
por fibra de vidro. Toda a estrutura é também reforçada com fibra de
vidro. Ambos os lados da grelha foram revestidos com resina epóxida
que protege contra as condições climatéricas (água, vapor, CO2).
Se a temperatura exceder os 100ºC, a Grelha Tecsel® expandese e forma uma camada de espuma incombustível resistente a
esmagamentos e que é uma camada de isolamento que impede a
expansão da temperatura, fogo e fumo.
Em condições normais, a Grelha Tecsel® deixa entrar o ar fornecido
pelos sistemas de ventilação.
TESTES
As Grelhas Tecsel® foram testadas em conformidade com as Normas
Europeias UNE EN 1363-1, UNE 1366-3 e UNE EN 1634-1.
O desempenho a longo prazo destas grelhas foi comprovado em
condições climatéricas normais. O teste realizado pelo Intitut fur
Holzforschunng confirma que, após 25 anos de exposição às condições
climatéricas, durante incêndios, as grelhas funcionam normalmente
para as condições de utilização.

ARMAZENAGEM
Armazenar em local fresco e seco.

APLICAÇÃO
Fixar as Grelhas Tecsel® de forma mecânica com parafusos, pinos
ou com outros elementos adequados (estes devem ter a mesma
resistência ao fogo do que os elementos nos quais estão instalados).
Recomenda-se deixar espaços de 2-3 mm em redor das Grelhas
Tecsel® e preenchê-los com o Mástique Intumescente ou ignífugo.
Se a abertura de ventilação for maior, é possível instalar várias grelhas
desde que a resistência ao fogo e a distância adequada entre as Grelhas
Tecsel® sejam mantidas.
As Grelhas Tecsel® podem ser instaladas em:
• Paredes.
• Portas.

As Grelhas Tecsel® permanecem estáveis a baixas temperaturas;
tornam-se frágeis, mas recuperam à medida que a temperatura
aumenta.
SAÚDE E SEGURANÇA
Tenha em consideração o seguinte, quando manipular as Grelhas
Tecsel®:
• Respeite as regras de trabalho regulamentares
Para mais informações consulte a ficha de dados de segurança.
NOTA: As instruções e especificações técnicas constantes nesta ficha
técnica são baseadas na nossa experiência e conhecimento atual.
Recusamos qualquer responsabilidade em relação às consequências
de utilização inadequada. Assim, a nossa garantia é limitada
exclusivamente à qualidade do produto fornecido. Esta ficha técnica
pode ser atualizada sem aviso prévio. (Solicite a sua atualização, se
necessário).

• Pisos.
• Sistemas de ventilação.
• Divisórias.
• Condutas com feixes de cabos
MODELOS
MODELO

DIMENSÕES

Tecsel® Grille V40

250 x 250 x 40 mm

Tecsel® Grille V50

250 x 250 x 50 mm

Tecsel® Grille V60

250 x 250 x 60 mm

Tecsel® Grille V60

400 x 400 x 60 mm

Tecsel® Grille V50

400 x 400 x 50 mm

Tecsel® Grille V40

400x 400 x 40 mm

Tecsel® Grille V40 + alu

600 x 600 x 40 mm

Tecsel® Grille V40

400 x 200 x 40 mm

Tecsel® Grille V60

600 x 600 x 60 mm

Tecsel® Grille V40

600 x 600 x 40 mm

*Disponíveis outras dimensões sob encomenda específica.
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Unni Safe Panel Boards
Painel de óxido de magnésio e silicato
Os painéis Tecbor® proporcionam uma vasta gama de soluções
construtivas de proteção passiva contra incêndios para a construção e
indústria. Estes painéis estão disponíveis em diferentes espessuras: 5,
10, 12, 15, 20, 23, 24, 25, 30 e 40 mm.
PROPRIEDADES
Os painéis Tecbor® possuem marcação CE. Todos os testes foram
realizados por laboratórios acreditados em conformidade com os
regulamentos EN ou semelhantes, de acordo com as especificações
DITE 018-4 aprovadas pela EOTA. Os painéis Tecbor® não contêm
substâncias perigosas de acordo com a Base de Dados DS041/051
da Comissão. A mercor tecresa® além de proporcionar uma vasta
gama de soluções construtivas, possui um Departamento Técnico que
desenvolve continuamente novas soluções.
APLICAÇÃO

• Aresta quadrada: este acabamento é adequado para soluções
construtivas onde os painéis de 90º se juntam, como no caso das
condutas, túneis, barreiras corta fogo, etc.

• Divisórias.

• Aresta biselada: é um painel único com as suas duas arestas longas
biseladas, o que proporciona um ótimo acabamento para soluções
como tetos suspensos, paredes divisórias, revestimento de paredes
etc.

• Paredes cortina.

As arestas biseladas oferecem algumas vantagens:

• Tetos falsos.
• Túneis.

• Acabamento estético: As juntas de união são ocultadas com as
arestas biseladas a proporcionar uma aparência estética adequada a
tetos suspensos, paredes divisórias, revestimento de paredes, etc.

SAÚDE E SEGURANÇA

• Maior resistência a fissuras: O risco de fissuras é reduzido através da
colocação de uma tira de cobertura.

• Proteção de estruturas em aço.
• Condutas de ventilação/desenfumagem.

As seguintes recomendações devem ser tidas em consideração ao
manusear os painéis Tecbor®:
• É recomendável usar luvas de proteção para proteger as mãos.
• Respeitar as medidas regulamentares de trabalho.

• Redução de trabalho: Maior velocidade no processo de acabamento.
CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES

N.º PAINÉIS/
PALETE

Composição

Óxido de magnésio e outros aditivos

-

Classificação de fogo

Não combustível
Euroclass A1

UNE - EN 135011:2002

Densidade seca (a 40ºC)

900 kg/m³ ±10%

UNE - EN 12467

Densidade (23ºC e 50% HR)

925 kg/m³

UNE - EN 12467

Condutividade térmica

0,31 W/mK

UNE - EN 12664

Alcalinidade, pH

8-10

UNE - EN 13468

TECBOR® A

Capacidade de absorção de água

4,5 kg/m²

EN 1609

5

1220 x 2300

84

Permeabilidade ao vapor de água

3 x 10-9 (kg/m²sPa)

UNE - EN ISO 12572

10

1220 x 2300

42

Tolerância no comprimento

± 5 mm

UNE - EN 12467

12

1220 x 2300

35

Tolerância na largura

± 3 mm

UNE - EN 12467

15

1220 x 2300

40

Expansão térmica (20-100ºC)

3

UNE - EN ISO
10.545-8/97

Tolerância na espessura

+2 mm
-1 mm

UNE - EN 12467

Linearidade das arestas

Nível l - 0,1%

UNE - EN 12467

Conteúdo em matéria orgânica

3,3%

UNE 103 204/93

Para mais informações, consulte a ficha de dados de segurança.
ARMAZENAMENTO E MANUSEIO
Armazene os painéis em superfícies planas mantendo-os cobertos
e protegidos da chuva. Quando os painéis são transportados por
empilhadora, verifique se os garfos das empilhadoras estão totalmente
abertos.
ESPESSURA mm

DIMENSÕES

N.º PAINÉIS/
PALETE

TECBOR® B
20

1220 x 2300

30

TECBOR®
23

1220 x 2300

26

Resistência causada pela água

RL < 0,75

UNE - EN 12467

24

1220 x 2300

25

Módulo de elasticidade (MPa)

475 MPa

25

1220 x 2300

24

UNE - EN 12089
UNE -EN 310

30

1220 x 2300

20

Resistência ao encurvamento
MOR (MPa)

4,74 MPa

EN- 12467

Tração Perpendicular às fibras
(MPa)

1,47 MPa

EN - 1607

Resistência à Compressão (MPa)

9,61 MPa

EN - 826

Estabilidade Dimensional

≤ 0,25%

UNE - EN 326-1

Tração Paralela às fibras (MPa)

0,99 MPa

EN 1608

Crescimento microbiano

Não

EN 13403

Tempo de vida

25 anos Z2 (uso em interior)

ETA 18/1017

TECBOR® B
40

1220 x 2300

15

ACABAMENTOS
Os painéis Tecbor® são apresentados em dois formatos com
acabamentos diferentes:
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II

REVESTIMENTOS

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;

AF Band 3

8. Fixar a AF BAND 3, colocando um fio de aço de 1 mm em redor da conduta.
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.

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
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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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 EI90 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 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

AF PSR 120

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 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 Safe Tecwool® 825
Argamassa Fibrosa

A Tecwool® 825 é uma argamassa à base de lã de rocha, cimento e
pequenas quantidades de material resistente ao calor fabricada pela
mercor tecresa® e concebida especificamente para proteção contra
incêndios por hidrocarbonetos em ambientes industriais.
Esta argamassa tem a aparência de um bloco monolítico resistente à
erosão em áreas semi-expostas ou parcialmente cobertas.
TESTES
A Tecwool® 825 foi testada em laboratórios certificados pela ENAC ou
por entidades internacionais congéneres nos termos das normas UNE
EN, ASTM ou normas semelhantes. Da mesma forma, foram realizados
testes à escala real em túneis sob condições particularmente exigentes
como a curva de hidrocarbonetos modificada (HMC) e a curva RWS.
APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO
Antes da aplicação da argamassa em qualquer superfície, devem ser
considerados os seguintes aspetos:
• A superfície a ser protegida deve estar livre de poeiras, óleo, resíduos,
partículas soltas, agentes antiaderentes, resíduos de tinta, etc.
• É recomendável usar água com uma mangueira de aplicação para
lavar a sujidade das superfícies. Isto ajudará também a alcançar um
equilíbrio térmico entre a argamassa e a superfície de aplicação.

As sugestões seguintes devem ser tidas em consideração ao manusear
a argamassa Tecwool® 825 Mortar:

• A Tecwool® 825 pode ser aplicada diretamente em superfícies com
temperaturas entre 2 ºC e 40 ºC. Fora desta amplitude, é necessário
consultar o nosso departamento técnico.

• É recomendável usar óculos de proteção ajustados para proteger os
olhos.

• É recomendável usar luvas de proteção para proteger as mãos.

• É recomendável o uso de máscara anti poeiras.
• Respeite as regras de trabalho regulamentares.

Máquina de aplicação:
O processo de pulverização é feito com uma máquina de pulverização
pneumática. Esta máquina projeta a Tecwool® 825 seca pela
mangueira até à ponta de pulverização. A Tecwool® 825 neutraliza
e mistura-se durante a aplicação, na ponta de pulverização, onde a
argamassa é misturada com água. A máquina de pulverização fornece
um fluxo de até 30 kg/min. A argamassa é aplicada com uma pistola
de projeção perpendicularmente ao suporte a uma distância entre 50
e 150 cm.
Uma vez a argamassa aplicada, deve ser pulverizada com água para
garantir uma cura ideal.
Todas as recomendações relativas ao cimento aplicam-se à Tecwool®
825. É desaconselhável a aplicação deste produto em metais não
ferrosos.
ACABAMENTOS
A argamassa Tecwool® 825 pode apresentar diferentes acabamentos:
rugoso, liso, pintado, etc., de acordo com diferentes requisitos
estéticos.
Uma vez concluída a pulverização e para obter um acabamento suave,
pode ser utilizado um rolo pressionando levemente sobre a argamassa
húmida até que seja obtido o acabamento desejado.
É possível pintar a argamassa com revestimentos elásticos de acrílico
para formar uma barreira contra o vapor. Antes de pintar a argamassa
esta deve estar completamente seca (28 dias).
SAÚDE E SEGURANÇA

Consulte a ficha de dados de segurança para obter mais informações.
ARMAZENAMENTO
Armazenar em local seco e bem ventilado.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Composição
Classificação de reação ao
fogo
Densidade da argamassa a
granel
Densidade em seco(após
28 dias)

Cimento, lã de rocha e aditivos
A1
385 kg/m³ ± 10%
613 kg/m³ ± 10%

Desempenho

8 kg/m2 cm

Densidade de pulverização
(molhada)

1.070 kg/m³ ± 10%

Alcalinidade (valor de pH)

12,5

Resistência a fungos

Imune

Condutividade Térmica

Máx. 0,045 W/mºk a 20 ºC

Comercialização

Sacos de 25 kg em paletes de 600 kg

Validade

12 meses

A argamassa Tecwool® 825 é fabricada com componentes inorgânicos
como a lã de rocha, classificados como Xi e R.38 (sem risco para a
saúde) de acordo com a Diretiva Europeia 67/548 CEE.
Esta argamassa não é tóxica nem patogénica; não contém amianto ou
sílica cristalina; e não é afetada pelo crescimento de fungos.
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Unni Safe Tecwool® F Mortar
Argamassa Fibrosa

A Tecwool® F é uma argamassa de lã de rocha e cimento fabricada
pela empresa Mercor Tecresa® concebida especificamente para a
proteção contra incêndios de todo o tipo de estruturas e superfícies
de edifícios.
TESTES
A Tecwool® F foi testada em laboratórios certificados pela ENAC ou
por entidades internacionais idênticas nos termos das normas UNE
EN, ASTM ou normas semelhantes. Da mesma forma, foram realizados
testes à escala real em túneis sob condições particularmente
limitativas como a curva UL americana.
Aprovação técnica DITE Europeia. Certificado de conformidade CE.
APLICAÇÃO E UTILIZAÇÃO
Máquina de pulverização:
A aplicação da Tecwool® F é feita por máquinas de pulverização
pneumática. A Tecwool® F neutraliza e mistura-se durante a aplicação,
na ponta de pulverização, onde a argamassa é misturada com água de
pulverização.
A máquina de aplicação fornece um fluxo até 30 kg/min. A argamassa
é aplicada com uma pistola de pulverização perpendicularmente ao
suporte e a uma distância entre os 50 e os 150 cm.

Substratos de aplicação:

A relação água/argamassa deverá ser de 1,5/1 kg.

• Madeira: Deve ser fixada uma rede metálica ao suporte antes de
aplicar a argamassa.

Antes da aplicação:

• Cimento de amianto: A superfície deve estar limpa e sem fissuras
entre as chapas.

Antes da aplicação da argamassa em qualquer superfície, devem ser
considerados os seguintes aspetos:

• Chapa de metal galvanizado ou pré-lacado: Antes da aplicação da
argamassa deve ser aplicado um primário adesivo.

• O substrato a ser protegido deve estar livre de pó, óleo, resíduos,
partículas soltas, agentes antiaderentes, resíduos de tinta, etc.

• Plástico sintético: Antes da aplicação da argamassa deve ser aplicado
um primário adesivo.

• É recomendável usar água com a mangueira de aplicação para lavar a
sujidade das superfícies. Isto ajudará também a alcançar um equilíbrio
térmico entre a argamassa e a superfície de aplicação.

• Superfícies de estuque: Deve ser aplicada muita água nas superfícies
antes de a argamassa ser pulverizada. Se a face exposta da estrutura
a ser protegida for muito lisa, esta deve ser picada para melhorar
a aderência da argamassa Tecwool® F. Em qualquer caso, para
aplicações com mais de 3 cm de espessura deve ser fixada uma rede
metálica ao suporte.

• A Tecwool® F pode ser aplicada diretamente em superfícies com
temperaturas entre 2ºC e 45ºC.

• Tijolos ou substratos porosos: Deve ser aplicada muita água nas
superfícies antes de a argamassa ser pulverizada.
• Estrutura metálica de aço: Aplicada diretamente no suporte.
Compatível com primário antiferrugem.
• Betão: Aplicar diretamente na superfície.
Uma vez aplicada a argamassa, deve ser pulverizada água para garantir
uma cura ótima.
Em regra, independentemente do substrato no qual a argamassa
é aplicada, deve ser utilizada uma rede metálica para espessuras
superiores a 55 mm.
Todos os cuidados relativos ao cimento aplicam-se à argamassa
Tecwool® F. É proibida a aplicação deste produto em metais não
ferrosos.
ACABAMENTOS
A argamassa Tecwool® F pode apresentar diferentes acabamentos:
rugoso, liso, pintado, etc., de acordo com diferentes requisitos
estéticos.
Uma vez concluída a pulverização e para obter um acabamento suave,
pode ser utilizado um rolo pressionando levemente sobre a argamassa
húmida até que seja obtido o acabamento desejado.
É possível pintar a argamassa com revestimentos flexíveis de acrílico
para formar uma barreira contra o vapor. Antes de pintar a argamassa
esta deve estar completamente seca (28 dias).
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Unni Safe Tecwool® F Mortar
Argamassa Fibrosa

SAÚDE E SEGURANÇA
A argamassa Tecwool® F é fabricada com componentes inorgânicos
como a lã de rocha, classificados como Xi e R.38 (sem risco para a
saúde) de acordo com a Diretiva Europeia 67/548 CEE.
Esta argamassa não é tóxica nem patogénica; não contém amianto ou
sílica cristalina; e não é afetada pelo crescimento de fungos.
As considerações seguintes devem ser tidas em consideração ao
manusear a argamassa Tecwool® F Mortar:
• É recomendável usar luvas de proteção para proteger as mãos
• É recomendável usar óculos de proteção ajustados para proteger os
olhos.
• É recomendável o uso de máscara anti poeiras.
• Respeite as regras de trabalho regulamentares.
Consulte a ficha de dados de segurança para obter mais informações.
ARMAZENAGEM
Armazenar em local seco e bem ventilado.

CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Composição

Cimento, lã de rocha e aditivos.

Classificação ao fogo

Não combustível/ Euroclass A1.

Densidade da argamassa a
granel
Densidade aparente da
argamassa curada
Densidade aparente da
argamassa pulverizada
recentemente

250 kg/m³ ±10%
328 kg/m³ ±10%
464 kg/m³ ±10%

Desempenho

3 kg/m²cm

Condutividade térmica

0,053 W/mK

Alacalinidade (valor de pH)

12,4

Produto a granel, seco a
105 ºC

0,68% de H2O

Permeabilidade do fluxo

2,1 (μ)

Resistência a fungos

Imune.

Proteção contra a corrosão
do aço

Sim.

Resistência à flexão

0,09 Mpa

Resistência à compressão

0,24 Mpa

Resistência à erosão eólica

15 m/s β=90º e β= 15º

Toxicidade/Patogenicidade

Não.

Amianto e sílica cristalina
Não.
livres
Taxa ponderada de absorção
αw=0,8 (H)
acústica
Classe de absorção acústica Classe B.
Aderência

0,011 N/mm² falha.

Embalagem

Sacos de 25 kg em paletes de 600 kg.

Validade

12 meses.
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Unni Safe Dossolan 3000
Argamassa Fibrosa
Produto à base de lã mineral aplicado por projeção e destinado à
proteção passiva contra incêndio dos seguintes suportes: condutas
em chapa metálica para ventilação e desenfumagem, estruturas de
madeira, painéis para telhados planos e para revestimento de fachadas
verticais.
MVA: 350 kg/m³ +/- 15 %
Resistente à putrefação.
Reação ao fogo: incombustível, classificação europeia “A1”.
Revestimento monolítico, absorve dilatações dos suportes sem
apresentar fissuras.
Material que cumpre os requisitos da diretiva 97/69 CE (isenção
de classificação cancerígena “possível”) e classificado pelo CIRC
e pela OMS no grupo 3 “não pode ser classificado quanto à sua
cancerogenicidade no Homem”.
A ficha de dados de segurança pode ser enviada mediante um pedido
simples para o e-mail: ipf@daussan.com.
APRESENTAÇÃO
Entrega em sacos de plástico em paletes protegidas com filme.
INSTALAÇÃO
Aplicação por projeção pneumática.
Primário para fixação adesiva em aço: cola “DOSSOPRIME”. Cor do
DOSSOLAN 3000: branco cru.
ACABAMENTO
Acabamentos possíveis: rolo ou talocha, endurecedor (cf. revestimento
T-9111) ou pintura (cf. D.T.U. 27.1).
Instalação em conformidade com os relatórios dos ensaios e com o
D.T.U. 27.1 (NF P 15-202-1 e 2), de acordo com as nossas especificações
assim como com o código das práticas de construção.
VALIDADE
Prazo de validade com armazenamento protegido das intempéries: 12
meses no máximo.
RELATÓRIOS DE ENSAIOS EUROPEUS
Proteção passiva contra incêndios para:
• Condutas em chapa de metal (forma retangular, circular de colocação
horizontal ou vertical) para ventilação e desenfumagem
• Estruturas em madeira: pavimentos, vigas, postes.
• Folhas de metal para telhados planos – membranas horizontais
• Painéis para fachadas verticais com camada dupla

PV PISOS EM MADEIRA
DOSSOLAN 3000

Pisos em madeira - PV Europeu n.º 12-H-651 B

Classificação ao fogo, em minutos

R.E.I. 120

Espessura do produto

45 mm

Taxa média de instalação, em kg/m²

15,75

Metal expandido

Sim

Primário de fixação

Não

Pleno mínimo

220 mm

Distância entre vigas

600 mm

40

UNNISA - Revestimentos, Manutenção e Construção, S.A. | NIF: 513 320 717
Estrada Nacional 3, Km 1 - 2580-595 - Carregado - Portugal

Unni Safe Dossolan 3000
Argamassa Fibrosa
PV MEMBRANAS HORIZONTAIS
DOSSOLAN 3000

Membranas horizontais - PV Europeu n.º 12-U-518

Classificação ao fogo, em minutos

R.E.I. 30 a R.E.I. 240

Espessura do produto

18 mm a 49 mm

Taxa média de instalação, em kg/m²

Ver tabela a seguir

Metal expandido

Sim

Primário de fixação

Não

Pleno mínimo

120 mm

Distância entre vigas

600 mm
ESPESSURAS MÍNIMAS DE DOSSOLAN 3000
PARA APLICAR EM mm E TAXA MÉDIA DE INSTALAÇÃO EM kg/m²

Material constituinte
das vigas

Material constituinte
do suporte ao piso

R.E.I. 30

R.E.I. 60

R.E.I. 90

R.E.I. 120

R.E.I. 180

R.E.I. 240

Betão armado

Betão celular

18 / 6,3

18 / 6,3

18 / 6,3

22 / 7,7

36 / 12,6

49 / 17,15

Betão armado

Betão armado

18 / 6,3

18 / 6,3

18 / 6,3

22 / 7,7

36 / 12,6

49 / 17,15

Aço

Betão celular

18 / 6,3

18 / 6,3

21 / 7,35

29 / 10,15

49 / 17,15

-

Aço

Betão armado

18 / 6,3

18 / 6,3

21 / 7,35

29 / 10,15

49 / 17,15

-

Betão armado
Aço

Laje colaborante

18 / 6,3

25 / 8,75

49 / 17,15

-

-

-

Aço
Perfilado a frio

Betão armado
Betão celular
Laje colaborante

18 / 6,3

26 / 9,1

49 / 17,15

-

-

-

Madeira

Betão celular

27 / 9,45

49 / 17,15

-

-

-

-

Madeira

Betão armado

27 / 9,45

49 / 17,15

-

-

-

-

Betão armado

Madeira

27 / 9,45

49 / 17,15

-

-

-

-

Aço

Madeira

27 / 9,45

49 / 17,15

-

-

-

-

Madeira

Madeira

27 / 9,45

49 / 17,15

-

-

-

-

R 30

R 60

R 90

R 120

R 180

R 240

18 / 6,3

18 / 6,3

21 / 7,35

29 / 10,15

49 / 17,15

-

Aço

Aço

CONDUTA DE VENTILAÇÃO RETANGULAR PV EFR-15-001430
DOSSOLAN 3000

Conduta de ventilação retangular

Secção interna máxima

0 x 0 a 2000 x 1600 mm

Espessura da chapa

15/10

Posição

Horizontal

Sentido do fogo

Interior / Exterior

Classificação ao fogo, em minutos

E.I.S. 90 e E.I. 120

Espessura do produto

64 mm

Taxa média de instalação sem perdas, em kg/m²

22,4

Metal instalado

Não

Primário de fixação

Não

Comprimento máximo da secção

1500 mm

Reforços internos

Sem reforços internos para dimensões da conduta de 0 x 0
a 1000 x 800mm
Para dimensões maiores: 2 reforços internos

Suspensão em calha perfurada tipo 41/41 + 2 suspensões em haste roscada M8

Entre-eixo de 1200 mm + rede de arame e projeção de
DOSSOLAN 3000

Depressão - Sobrepressão

+/- 500 Pa
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Unni Safe Dossolan 3000
Argamassa Fibrosa
ESPESSURAS MÍNIMAS DE DOSSOLAN 3000 PARA APLICAR EM mm E TAXA MÉDIA DE INSTALAÇÃO EM kg/m²
Si Rth = 1,7

Si Rth = 2,3

Si Rth = 2,85

Classificação

20 / 7,0

20 / 7,0

20 / 7,0

E.I. 30

20 / 7,0

20 / 7,0

20 / 7,0

E.I. 60

26 / 9,1

23 / 8,05

20 / 7,0

E.I. 90

39 / 13,65

36 / 12,6

32 / 11,2

E.I. 120

64 / 22,4

61 / 21,35

57 / 19,95

E.I. 180

80 / 28

80 / 28

80 / 28

E.I. 240

Tipo de
conduta

Ventilação
retangular

Posição

PV CONDUTAS
Número de PV +
extensão

Classificação
ao fogo

Espessura
DOSSOLAN 3000 em
mm e taxa média de
instalação em kg/m²

Dimensão interior
(mm)

H.

13-A-119
EFR-14-003397

E.I.S. 120

49 / 17,15

< 400 x 1000
401 a 900 x 1000
901 a 1250 x 1000

H.

EFR-15-001430

E.I.S. 90
E.I. 120

64 / 22,4

0 x 0 a 2000 x 1600

15/10

1500 mm

V.

13-U-691
EFR-14-003397

E.I.S. 120

52 / 18,2

< 400 x 1000
401 a 900 x 1000
901 a 1250 x 1000

6/10
8/10
10/10

1400 mm

H.

13-A-808
EFR-14-003397

E.I.S. 120

50 / 17,5
Com rede a meia
espessura

< 400 x 1000
401 a 900 x 1000
901 a 1250 x 1000

6/10
8/10
10/10

1400 mm

V.

13-A-809
EFR-14-003397

E.I.S. 120

51 / 17,85
Com rede a meia
espessura

< 400 x 1000
401 a 900 x 1000
901 a 1250 x 1000

6/10
8/10
10/10

1400 mm

H.

EFR-14-001086
EFR-14-003398

E.I.S. 60
E.I.S. 120

57 / 19,95
62 / 21,7

Diâmetro < 250
251 a 560
561 a 1000

5/10
6/10
8/10

3000 mm

Desenfumagem
Retangular

Ventilação
circular

Espessura da
chapa
6/10
8/10
10/10

Comprimento
máximo da secção

1400 mm

H: posição horizontal | V: posição vertical
CONDUTA DE VENTILAÇÃO CIRCULAR PV EFR-14-001086
DOSSOLAN 3000

Conduta de ventilação retangular

Secção interna máxima

0 a 1000 mm

Espessura da chapa

5/10 se o diâmetro for < 250 mm
6/10 se o diâmetro for entre 251 e 560 mm

Posição

Horizontal

Sentido do fogo

Interior / Exterior

Classificação ao fogo, em minutos

E.I.S. 60 e E.I.S. 120

Espessura do produto

57mm e 62 mm

Taxa média de instalação sem perdas, em kg/m²

19,95 e 21,7

Metal instalado

Não

Primário de fixação

Não

Comprimento máximo da secção

3000 mm

Berços de suspensão com semigolas

Entre-eixo máximo de 889 mm + rede de arame e projeção
de DOSSOLAN 3000

Depressão - Sobrepressão

+/- 500 Pa
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Unni Safe Dossolan 3000
Argamassa Fibrosa
PV REVESTIMENTO PARA FACHADA VERTICAL
DOSSOLAN 3000

Revestimento para fachada vertical dupla camada - PV Europeu n.°
11-A-180

Classificação ao fogo, em minutos

E.I. 30 a E.I. 240

Espessura do produto

20 mm a 80 mm

Taxa média de instalação, em kg/m²

Ver tabela a seguir

Metal expandido

Não

Primário de fixação DOSSOPRIME

Sim - 200 gramas/m²

Altura máxima do revestimento

12000 mm

CONDUTA DE VENTILAÇÃO RETANGULAR PV 13-A-119 E 13-U-691
DOSSOLAN 3000

Conduta de ventilação retangular

Secção interna máxima

0 x 0 a 1250 x 1000 mm

Espessura da chapa

6/10 se a largura da conduta for < 400 mm
8/10 se a largura da conduta for de 401 a 900 mm;
10/10 se a largura da conduta for de 901 a 1250 mm

Posição

Horizontal / Vertical

Sentido do fogo

Interior / Exterior

Classificação ao fogo, em minutos

E.I.S. 120

Espessura do produto

49 mm e 52 mm

Taxa média de instalação sem perdas, em kg/m²

17,15 e 18,2

Metal instalado

Não

Primário de fixação

Não

Comprimento máximo da secção

1400 mm

Reforços externos transversais em U: 25 x 50 x 25 mm

1 reforço se o comprimento da secção for < 1000 mm
2 reforços se o comprimento da secção for > 1000 mm

Suspensão em calha perfurada tipo 41/41 + 2 suspensões em haste roscada M10

Entre-eixo de 800 mm + rede de arame | e projeção de
DOSSOLAN 3000

Depressão - Sobrepressão

+/- 500 Pa

CONDUTA DE DESENFUMAGEM RETANGULAR PV 13-A-808 E 13-A-809
DOSSOLAN 3000

Conduta de ventilação retangular

Secção interna máxima

0 x 0 a 1250 x 1000 mm

Espessura da chapa

6/10 se a largura da conduta for < 400 mm
8/10 se a largura da conduta for de 401 a 900 mm;
10/10 se a largura da conduta for de 901 a 1250 mm

Posição

Horizontal / Vertical

Sentido do fogo

Interior / Exterior

Classificação ao fogo, em minutos

E.I.S. 120

Espessura do produto

50 mm e 51 mm

Taxa média de instalação sem perdas, em kg/m²

17,5 e 17,85

Metal instalado

Sim

Primário de fixação

Não

Comprimento máximo da secção

1400 mm

Reforços externos transversais em U: 25 x 50 x 25 mm

1 reforço se o comprimento da secção for < 1000 mm
2 reforços se o comprimento da secção for > 1000 mm

Suspensão em calha perfurada tipo 41/41 + 2 suspensões em haste roscada M10

Entre-eixo de 800 mm + rede de arame e projeção de
DOSSOLAN 3000

Depressão - Sobrepressão

-1000 / +500 Pa
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Unni Safe Cover Light
Forra flexível de proteção ao Fogo

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
150 x 150 mm (cónico);
250 x 250 mm (cónico);
300 x 300 x 250 mm;
600 x 600 x 150 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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SERVIÇO

PINTURA
INTUMESCENTE
A Unni possui um vasto know how na área de pinturas
intumescentes. Através de uma equipa especializada e de
produtos de vanguarda, é presença assídua em alguns dos
principais projetos realizados nas duas últimas décadas,
dentro e fora do país.
A pintura intumescente é a tecnologia utilizada para a
proteção de estruturas em aço, sendo aplicada diretamente
na estrutura sem a necessidade de revestimento adicional.
Esta tecnologia adequa a espessura de revestimento para
a massividade de cada perfil do projeto, não alterando
a estética da estrutura e podendo esta ficar exposta à
intempérie.

III

MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
EM SISTEMAS

CONTRA INCÊNDIO

A Unni oferece uma resposta rápida a serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos
e infraestruturas de proteção passiva e ativa contra incêndios. Com uma equipa de técnicos experientes
apoiados por consultores internos e externos, a Unni actua de acordo com as necessidades dos seus clientes.
De modo a garantir o bom funcionamento dos sistemas de segurança de vida, a manutenção dos sistemas
de proteção contra incêndio não só é essencial, como também deve estar em conformidade com a legislação
portuguesa, de modo a salvaguardar pessoas e equipamentos.
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Produtos e equipamentos da SCIE, com manutenção
realizada por entidades registadas na ANEPC
- Sistemas de compartimentação e revestimentos contra incêndio;
- Sistemas e dispositivos de controlo de fumo;
- Sistemas de cortinas automáticas corta-fogo;
- Sistemas de cortinas fixas para-fumos.
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DESENFUMAGEM

Unni Safe KIngspan Inova
Exutor com design elegante e atuadores ocultos
A Kingspan Inova é um exutor de fumos adequado para a ventilação e
desenfumagem naturais. A Inova - com o seu perfil fino - é uma janela
com grande qualidade estética e com elevado grau de iluminação e
ventilação para aplicações em fachadas. Os comandos do caixilho
foram totalmente embebidos na sua estrutura.
Aplicações: átrios, centros comerciais, estações de comboios e
aeroportos.
DESIGN
A Inova possui um perfil extremamente fino, o que significa que o
sistema é ideal para utilização em fachadas.
O ângulo de montagem é de 90º, o ângulo de abertura em relação à
estrutura de base é de 30º na versão padrão. A Inova é usada para
ventilação e desenfumagem. A estrutura possui uma seção de perfil
de alumínio com corte térmico total.
O design garante que a aparência externa apresenta um detalhe de
acabamentos perfeito. O caixilho é vedado com borrachas EPDM.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
ASPETO EXTERIOR
Estão disponíveis de série todas as formas retangulares com:

OPÇÕES

• Altura do caixilho: 780 - 2280 mm

A Inova tem um sistema de perfis com corte térmico e pode ser
fornecida com acabamento polido, anodizado ou com lacagem (em
qualquer cor RAL). Os painéis da superfície podem variar entre 6 e
43 mm de espessura e podem ser de: vidro laminado simples, vidros
em policarbonato com várias lâminas, vidros duplos com vidro de
segurança e painéis sanduíche.

• Largura do caixilho: 780 - 2580 mm
• Área máxima da superfície do painel: 3,5 m2
• Espessura do painel de vidro: 6 - 40 mm
• Ângulo de abertura: 30º como padrão (variações a pedido)
O peso depende das dimensões e do painel. O peso máximo do painel
é de 45 kg/ m2.

REGULAMENTOS
O sistema é testado e certificado em conformidade com a EN 12101-2.

COMANDOS
Todo o sistema de comando da Inova está completamente escondido
dentro da estrutura na posição de fechada. As molas a gás ou os
motores não são visíveis, o que significa que a Inova pode ser usada
em qualquer situação. Também é muito fácil limpar a janela.
motor de corrente, 24V

MB		

motor de corrente, 24V com fusível térmico.

Extras: FS

sistema “fail-safe”

FLANGES

• Sistema de valor-U disponível a pedido (dependendo das dimensões
e do painel da superfície)
• Permeabilidade ao Ar: EN 1026: 600 Pa, EN 12207: classe 4
• Estanquidade: EN 1027: 600 Pa, EN 12208: classe 9A
• Resistência à variação de cargas devidas à força dos ventos: classe
3, 600 Pa (= P2)
• Acústica: RW = 36 dB (vidro duplo 8-20-6.6.2 ou painel acústico) em
conformidade com a EN ISO 717-1:1996

DIMENSÃO DA FLANGE

A espessura da flange da Inova pode variar entre 5 mm e 55 mm.

• Tipo M(B)24V: SL 0, T(-15)

VÃO LIVRE DE PASSAGEM

M		

RESULTADOS DOS TESTES
• Aprovado pela EN 12101-2: B30030, Re1000, WL3000

SECÇÕES TRANSVERSAIS
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Unni Safe Kingspan Ventria
Exutor versátil, basculante ou projetante
Kingspan Ventria é uma exutor suspenso basculante ou projetante,
transparente, que oferece ventilação natural e pode ser aplicado para
exaustão de fumos e calor em conformidade com a EN 12101-2. Graças
ao seu atraente design externo, o exutor Ventria é frequentemente
integrado em fachadas e coberturas envidraçadas para alimentação e
extração de ar. O exutor Ventria está disponível em perfis não isolados,
isolados ou com corte térmico e é adequado para todos os tipos de
vidro até uma espessura de 58 mm.
Aplicações: desde as construções industriais até às construções
decorativas com coberturas de vidro.
COMANDOS
Cilindro de ar comprimido, controlo de CO2, motores elétricos de eixo
ou rotativos com bloco de comando. O ângulo de abertura depende do
comprimento do curso selecionado para o mecanismo de controlo. A
Kingspan Light+Air apresenta controlos de ar comprimido com um
cilindro de ar comprimido de duplo efeito que pode ser bloqueado no
estado aberto ou fechado.
DESIGN
A Ventria é um exutor suspenso com ventilação e iluminação que
pode ser incorporado em coberturas e paredes de vidro. O ângulo
de abertura do exutor em relação à estrutura base é variável até
um máximo de 70°. O caixilho é construído em alumínio temperado,
AlMg3 resistente à corrosão pela água do mar. O material extrudido
é feito com AlMg Si 0,5. O caixilho é selado com borrachas EPDM
para garantir uma vedação ideal. O exutor Ventria pode ser fornecido
sem isolamento (Ventria-O), isolado (Ventria G) e com corte térmico
(Ventria TG). Pode ainda ser fornecido com acabamento polido, design
anodizado ou com revestimento tipo pó (em qualquer cor RAL). Entre
outros, podem ser aplicados os seguintes painéis neste exutor: painel
de alumínio de parede simples ou dupla, vidro laminado, vidro isolado,
policarbonato de parede dupla ou tripla.

Flange

ÁREA GEOMÉTRICA
• Área geométrica até 6,12 m2 (dependendo do rácio comprimento/
largura e da escolha de comandos)
Peso do painel
• P2B / M24V (corrente ou linear): o peso máximo do painel é de 55
kg/m2
• PB-FS: o peso máximo do painel é de 35 kg/m2
Dimensões alternativas: outros painéis e formas podem ser fornecidos
a pedido.
REGULAMENTOS
O Sistema é testado e certificado em conformidade com a EN 12101-2.

Corte Térmico

Ventria-TG, corte térmic o
Ventria-O, abertura não isolada

Secção longitudinal

unni.pt
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Unni Safe Ecovision EL
Janela de fachada para desenfumagem natural com acionamento elétrico
A janela de fachada Ecovision EL pode ser utilizada como abertura
para desenfumagem (DENFC - certificação CE em conformidade com
as normas EN 12101-2, NF S 61-937-1 e NF S 61-937-7) e/ou como
sistema de admissão de ar.
A janela destina-se à instalação em fachada sobre todos os tipos de
suportes, integrada em sheds. Esta janela é acionada eletricamente
através de atuadores de corrente ou atuadores lineares que permitem
que a janela alcance um ângulo de abertura de 60° de acordo com o
tipo de abertura e as suas dimensões.
Estão disponíveis diversos tipos de aberturas: interior, basculante para
o exterior, à inglesa (batente para o exterior), à francesa (batente para
o interior).
Ecovision EL está disponível com perfis em versão de rutura de ponte
térmica (Premium) e em versão padrão, abrangendo desta forma um
vasto leque de aplicações. Os dois tipos de perfis e as suas diversas
adaptações permitem uma utilização em painéis de alvenaria,
carpintaria e paredes tipo cortina.
A escolha de revestimento é múltipla: vidro simples, duplos ou triplos,
painel sandwich, policarbonato alveolar (PCA), e PCA com tecnologia
AeroTech®.
VANTAGENS
• Flexibilidade e adaptabilidade a todos os tipos de suportes e a todas
as configurações.
• Isolamento térmico graças aos perfis de rutura de ponte térmica e
aos revestimentos AeroTech® ou vidros especiais.
• Contribui para o design bioclimático dos edifícios, conforme previsto
no regulamento RT 2012 - através da admissão de luz natural pela
fachada e através ventilação (cálculo do índice Bbio).
• Perfis em alumínio e acabamento de elevada qualidade, integração
perfeita graças à sua estética.
• Ventilação natural possível através das janelas de desenfumagem,
sem custo adicional.
DESCRITIVO TIPO
Fornecimento de janela de desenfumagem Ecovision EL em
conformidade com a norma NF EN 12101-2, perfis em alumínio com
rutura de ponte térmica anodizada natural ou com cor RAL à escolha,
revestimento em vidro 44.2/16/44.2 (ou outro) e acionamento elétrico
de 24 V para abertura /fecho.

Caixas de escada, corredores, átrios e pátios, integração em sheds nas
coberturas.
• Espaços abertos ao público: grandes superfícies de venda, escolas,
instalações desportivas
• Edifícios terciários e industriais
• Habitações coletivas

APLICAÇÕES

Montante

Exclusivo!
Mecanismo de abertura
elétrico discreto

Travessa
Ângulo de Abertura (α)
Dobradiça

Lagura (L)
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Unni Safe Ecovision EL
Janela de fachada para desenfumagem natural com acionamento elétrico
PERFIS QUE SE ADAPTAM ÀS NECESSIDADES

LARGURA: 50 MM
Versão Padrão: perfil padrão.

LARGURA: 65 MM
Versão Premium :
Perfil com rutura de ponte térmica
(RPT) para os edifícios com isolamento
otimizado.

LARGURA: DE 20 A 34 MM
Perfil adaptado para paredes tipo
cortina

TIPOS DE ABERTURAS

BATENTE PARA O INTERIOR
(À FRANCESA)

BATENTE PARA O EXTERIOR
(À INGLESA)

BASCULANTE PARA O
INTERIOR

BASCULANTE PARA O
EXTERIOR

DOIS SISTEMAS DE ABERTURA DISPONÍVEIS
Atuadores de corrente: fiabilidade e estética

Dois sistemas de abertura disponíveis

A janela está equipada com um ou dois
atuadores de corrente na parte superior.
O atuador de corrente é instalado na parte
superior para as janelas basculantes e na
parte lateral para as janelas batentes, de
acordo com a orientação de abertura.
• Ângulo máximo de abertura 60° (em função
da dimensão da janela).
• Tempo de abertura inferior a 60 segundos.
• Consumo: 1 a 3A por janela de acordo com as dimensões.
• Cablagem diretamente integrada nos perfis.
• Compacto para uma segurança máxima.
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Os atuadores elétricos são instalados aos
pares, em paralelo, sobre a parte do caixilho
móvel.
• Ângulo de abertura possível até 60°.
• Consumo: 1 a 3A por janela de acordo com
as dimensões
• Cablagem diretamente integrada no perfil
para um design atraente.
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Unni Safe Ecovision EL
Janela de fachada para desenfumagem natural com acionamento elétrico

1300

880

750

700

600

DIMENSÕES
BATENTE INTERIOR/EXTERIOR

900

720

584

DIMENSÕES
BATENTE INTERIOR/EXTERIOR

DIMENSÕES BATENTE
INTERIOR/EXTERIOR

DIMENSÕES
BASCULANTE INTERIOR/EXTERIOR

DESEMPENHOS E CLASSIFICAÇÃO PARA A DESENFUMAGEM (DE ACORDO COM A NORMA EN 12101-2)
Designação

Classe

Significado

Funcionamento

Tipo B

Abertura e fecho a partir do solo

Área útil Aa (SUE)

Aa

Área útil de desenfumagem do DENFC calculada a partir da
dimensão da parte móvel e do coeficiente Cv

Coeficiente aerodinâmico

Cv

Eficácia aerodinâmica do DENFC: variável de acordo com a
dimensão, tipo de abertura, perfil, ângulo de abertura e a
configuração do local de instalação

Resistência ao calor

B 300

Ensaio de operação a uma temperatura de 300°C

Fiabilidade

RE 1000 (apenas desenfumagem) +
RE 10 000 (ventilação)

Número de ciclos de ensaios de abertura / fecho em desenfumagem e ventilação

Resistência à carga do vento

WM 1500

Resistência à carga eólica (em N/m²)

Baixa temperatura

T (00)

Aparelho que cumpre os requisitos franceses

Inclinação

0°

Em relação à vertical (apenas em Fachada)

Classificação AEV

Batente para o exterior - Atuador linear: A*3
- E*6A - V*A3
Batente para o exterior - Atuador de corrente: A*3/A*4 - E*6A/E7A - V*A3

NF EN 12207 e NF EN 1026 : Permeabilidade ao ar
NF EN 12208 e NF EN 1027 : Estanquidade à água
NF EN 12210 e NF EN 12211 : Resistência ao vento

VALORES ACÚSTICOS
Dimensão
1200 x 1200

DESEMPENHOS
NATURAL

Revestimento

Esp. Revestimento

Rw Revestimento

Rw Prod

RA,tr

Revestimento Alumínio Acústico

43 mm

-

41 (-1;-6) dB

35 dB

44.2A /16 Árgon / 6

31 mm

42 (-2;-6) dB

41 (-1;-4) dB

37 dB

66.2A /16 Árgon / 44.2A

37 mm

48 (-2;-6) dB

43 (-1;-4) dB

39 dB

AERODINÂMICOS

PARA

A

O coeficiente aerodinâmico Cv varia de acordo com as dimensões e o
ângulo de abertura. Consulte-nos para informações personalizadas.
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Unni Safe Ecovision EL
Janela de fachada para desenfumagem natural com acionamento elétrico
A SOLUÇÃO COMPLETA PARA UMA GESTÃO INTELIGENTE DA VENTILAÇÃO E DESENFUMAGEM
Existem múltiplas soluções para acionar eletricamente as janelas de ventilação ou de desenfumagem natural com centrais de comando para um
controlo inteligente do edifício.

Janela Ecovision EL com
atuador de corrente ou
atuador linear elétrico

Central MZ2-16A e mais

Central TRZ - 2A

DESENFUMAGE

+
Central I-Vent 8A

PRINCÍPIO DE INSTALAÇÃO DE DESENFUMAGEM E DE VENTILAÇÃO
ELÉTRICA

Central Compacta 4A e 8A

Central TRZ - 2A

ACESSÓRIOS
• Perfil de acabamento
• Aba
• Cobre-junta
• Aba do tipo barreira contra água
VOCÊ SABIA?

Linha 1

Passamos em média 80 % do
nosso tempo no interior de
edifícios.

3 x X mm²

90% das vítimas de incêndios
resultam da inalação de fumos!
3G 2,5 mm²

Sinal CMSI 48 Vcc
Emissão ou Rutura
A indicar no momento da
encomenda.

unni.pt

Comando de
Reinicialização
Central

comercial@unni.pt

unnisa
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Unni Safe Ecovision EL
Janela de fachada para desenfumagem natural com acionamento elétrico

PRINCÍPIO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE VENTILAÇÃO

Sensor Externo Analógico
de Temperatura 0-10V

Sensor Chuva e Vento
3x 1,5 mm²

Sensor Interno
Analógico de
Temperatura 0-10V

Central ECOCOOLING
2 pares 9/10e

3x 1,5 mm²
2 pares 9/10e

3G 2,5 mm²
2 pares 9/10e

Comando para
Ventilação
(Opcional)

OPÇÕES
1. Lacagem
Bicolor interior/exterior possível sobre os perfis RPT (Premium)

4. Vidros especiais
Tratamento térmico, anti-calor, acústico, anti-arrombamento.

2. Interruptores de posição de espera e/ou segurança

5. Servo-controlo mediante pedido, entrega e instalação, conforme
requerido.

3. Sistema anti-entalamento WPS
Ideal para Espaços abertos ao público: estabelecimentos escolares,
nomeadamente para as áreas de maior circulação.

6. Acabamentos disponíveis
• Alumínio lacado de acordo com normas RAL.
• Alumínio anodizado.
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Unni Safe Ecofeu 160 PN
Exutores de desenfumagem natural com sistema de acionamento pneumático

Exutor de desenfumagem (DENFC) com marcação CE em conformidade
com a norma EN12101-2 e com certificação NF em conformidade com
NFS 61937-1 e 61937-7, abertura a 160°, com sistema de comando
pneumático, para
instalação em coberturas do tipo deck, com versões para instalação
em painel sandwich ou sobre muretes/bases.
VANTAGENS
• Sistema único de bloqueio patenteado "elevada resistência às
depressões" (vento).
• Ventilação pneumática em versão padrão, sem custo adicional.
• Ventilação elétrica disponível.
• A solução ISO+ otimiza o isolamento dos nossos exutores: ganho de
30 % em relação a um exutor padrão. Urc: 1,7 W/m².K para uma cúpula
PCA 32 mm.
• Estanquicidade reforçada da cúpula: caixilho em F de alumínio com
junta instalada de fábrica (patenteada).
• Isolamento acústico opcional.
• Aparelho conforme à "Diretiva Máquinas" do Cetim (Centro Técnico
das Indústrias Mecânicas) garantindo a mais elevada segurança
operacional.
• Defletores metálicos para exaustão otimizada do fumo (para a versão
HPA).

EXEMPLOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Para coberturas de tela
1. Base
2. Isolamento da base
3. Cobertura de tela
4. Isolamento telhado
5. Base em aço
6. Suporte

1

• O aparelho é entregue pronto a instalar com os defletores montados
de fábrica (para a versão HPA).

2

• Colocação do servo-acionamento em fábrica.

3

• Exutor com marcação CE em conformidade com a NF EN 12101-2
(Certificado de conformidade CE Nº: 0333-CPR-219014).
• Exutor com marcação NF DENFC em conformidade com a NFS
61937-1.

4

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
A desenfumagem natural do edifício é assegurada por exutores de
desenfumagem do tipo Ecofeu 160 PN da marca Kingspan Light + Air,
com marcação CE conformes à norma EN 12101-2, com certificação
NF DENFC e conformes à diretiva Máquinas. Classes de desempenho
que alcançam os requisitos da regulamentação francesa incluindo a
função de ventilação 10.000 ciclos. Base galvanizada com altura de 350
mm isolada, caixilho com abertura a 160° com mecanismo de bloqueio
de elevada resistência integrado, cúpula em policarbonato alveolar
opalescente classificação de reação ao fogo B-s1.d0 (M1), fusível
térmico calibrado a 93°C e, defletores em alumínio na versão 160 PN
HPA.

As coberturas de tela e a fixação da base
sobre o suporte devem ser efetuadas em
conformidade com Documento Técnico
Comum em vigor.

5
6

1

Base estruturante
1. Base
2. Isolamento da base (opcional)
3. Reforço da chapa (opcional)
4. Recaída
5. Isolamento telhado
6. Laje betão

2
3

4
5
6
CERTIFICAÇÕES

unni.pt

comercial@unni.pt

unnisa
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Unni Safe Ecofeu 160 PN
Exutores de desenfumagem natural com sistema de acionamento pneumático

SISTEMA DE COMANDO
CAIXILHOS DE ABRIR

O comando é efetuado por um
sistema pneumático. O exutor
está equipado com fusível
térmico instalado de fábrica,
calibrado a 93°C que aciona
a abertura. (Consultar ficha
Sistema de comando)

O caixilho é em aço galvanizado.
Na posição de segurança, o caixilho
móvel encontra-se aberto a 160º sob a
impulsão de um atuador pneumático.
Na posição de espera, bloqueia-se
debaixo do caixilho fixo mediante o seu
sistema único patenteado.

A BASE
A base é produzida em chapa
de aço galvanizado. A sua altura
é de 400 mm. O isolamento
térmico é assegurado por um
isolamento termo soldável
com uma espessura de 15 mm
(versão para cobertura deck).

A opção ISO+ com isolamento
reforçado permite limitar as
perdas térmicas: ganho de 30
% em relação a um aparelho
padrão.

A CÚPULA
Cúpula em policarbonato alveolar
(PCA)
opalescente
multi-parede,
espessura 10 mm, na versão padrão. A
cúpula está integrada em um caixilho
em F de alumínio perfeitamente
estanque. Classificação de reação ao
fogo: B-s1.d0(M1).
(Diferentes
opcionais)

tipos

de

OS DEFLETORES
(Para a versão HPA) Defletores
metálicos para uma evacuação
otimizada dos fumos.

revestimento

OS ATUADORES
Os dois atuadores pneumáticos estão
equipados com amortecedores de fim
de curso.

Caixilho móvel

Atuadores pneumáticos

Cúpulas

Dobradiças

Fusível térmico
Fusível térmico

Isolamento

Altura padrão 400 mm
Base
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Unni Safe Ecofeu 160 PN
Exutores de desenfumagem natural com sistema de acionamento pneumático
ECOFEU PN 160 | DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
DIMENSÕES E DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
Área Geométrica de Abertura = Largura ( ) x Comprimento (L) = Av em m2
Área útil de Desenfumagem = Aa em m2
L (cm)

l (cm)

100

110

120

130

140

150

160

170

100

0,69

0,63

110

0,76

0,70

0,80

0,73

120

0,82

0,75

0,87

0,80

0,92

0,85

130

0,89

0,82

0,95

0,88

0,99

0,92

1,04

0,97

140

0,96

0,89

1,02

0,95

1,07

1,00

1,11

1,04

1,15

1,08

150

1,02

0,95

1,09

1,02

1,14

1,07

1,19

1,12

1,23

1,16

1,26

1,19

160

1,09

1,02

1,16

1,09

1,21

1,14

1,27

1,20

1,31

1,24

1,34

1,28

1,37

1,31

170

1,15

1,08

1,22

1,15

1,29

1,22

1,34

1,27

1,39

1,33

1,42

1,36

1,45

1,40

180

1,22

1,15

1,29

1,22

1,36

1,29

1,42

1,35

1,46

1,40

1,50

1,45

1,54

1,50

190

1,28

1,21

1,36

1,29

1,43

1,36

1,49

1,43

1,54

1,49

1,58

1,54

1,62

1,59

200

1,35

1,28

1,43

1,36

1,50

1,44

1,57

1,51

1,62

1,57

1,66

1,62

1,70

1,68

210

1,41

1,34

1,50

1,43

1,57

1,51

1,64

1,59

1,69

1,65

220

1,48

1,41

1,57

1,51

1,64

1,59

1,71

1,67

1,77

1,74

230

1,54

1,47

1,63

1,57

1,71

1,66

1,79

1,75

1,85

1,83

240

1,64

1,58

1,73

1,68

1,78

1,74

1,86

1,83

1,92

1,91

250

1,71

1,65

1,80

1,75

1,88

1,84

1,94

1,92

1,99

1,99

260

1,77

1,71

1,87

1,83

270

1,84

1,79

1,94

1,90

280

1,91

1,86

2,01

1,98

290

1,97

1,93

2,08

2,06

300

2,04

2,00

2,15

2,13

SL500 possível mediante consulta

Disponível em versão acesso cobertura

Não disponível em ventilação pneumática

1,48

1,44

Aa padrão (m2) / Aa com grelha RE (m2)

ECOFEU PN 160 HPA | DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
DIMENSÕES E DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
Área útil de Desenfumagem = Aa em m2
Área Geométrica de Abertura = Largura ( ) x Comprimento (L) = Av em m2
L (cm)

l (cm)

100

110

120

130

140

150

160

170

100

0,81 /

0,75

110

0,89 /

0,83

0,97 /

0,90

120

0,96 /

0,89

1,06 /

0,99

1,15 /

1,08

130

1,04 /

0,97

1,14 /

1,07

1,24 /

1,17

1,34 /

1,27

140

1,12 /

1,05

1,22 /

1,15

1,33 /

1,26

1,43 /

1,36

1,54 /

1,47

150

1,19 /

1,12

1,31 /

1,24

1,42 /

1,35

1,53 /

1,46

1,65 /

1,58

1,75 /

1,68

160

1,27 /

1,20

1,39 /

1,32

1,51 /

1,44

1,63 /

1,56

1,75 /

1,68

1,83 /

1,77

1,91 /

1,82

170

1,35 /

1,28

1,48 /

1,41

1,60 /

1,53

1,73 /

1,66

1,83 /

1,77

1,91 /

1,85

1,98 /

1,93

180

1,22 /

1,15

1,56 /

1,49

1,69 /

1,62

1,82 /

1,75

1,90 /

1,84

1,98 /

1,93

2,06 /

2,02

190

1,50 /

1,43

1,64 /

1,57

1,78 /

1,71

1,89 /

1,83

1,97 /

1,92

2,05 /

2,01

2,13 /

2,10

200

1,58 /

1,51

1,73 /

1,66

1,87 /

1,81

1,96 /

1,90

2,04 /

1,99

2,13 /

2,09

2,21 /

2,19

210

1,65 /

1,58

1,81 /

1,74

1,94 /

1,88

2,03 /

1,98

2,11 /

2,07

220

1,73 /

1,66

1,89 /

1,83

2,01 /

1,96

2,10 /

2,06

2,18 /

2,15

230

1,81 /

1,74

1,98 /

1,92

2,08 /

2,03

2,17 /

2,13

2,26 /

2,24

240

1,88 /

1,82

2,05 /

2,00

2,14 /

2,10

2,24 /

2,21

2,33/

2,32

250

1,96 /

1,90

2,12 /

2,07

2,21 /

2,17

2,31 /

2,29

2,35/

2,35

260

2,04 /

1,98

2,18 /

2,14

270

2,11 /

2,06

2,25 /

2,21

280

2,19 /

2,14

2,31 /

2,28

290

2,26 /

2,22

2,38 /

2,36

300

2,34 /

2,30

2,45 /

2,43

SL500 possível mediante consulta

unni.pt

Disponível em versão acesso cobertura

comercial@unni.pt

unnisa

Não disponível em ventilação pneumática

2,05 /

2,01

Aa padrão (m2) / Aa com grelha RE (m2)
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Unni Safe Ecofeu 160 PN
Exutores de desenfumagem natural com sistema de acionamento pneumático
DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÕES (EM CONFORMIDADE COM EN 12101-2)*
Designação

Classe

Significados / Observações

Funcionamento

Tipo B

Abertura e fecho a partir do solo

Área útil

Aa

Consultar tabela "dimensões e desempenhos aerodinâmicos"

Fiabilidade

Re 300
(10 000 ciclos em ventilação)

Número de ciclos de ensaios desenfumagem abertura / fecho

Carga descendente

SL250

Carga admissível em N/m2 em ensaio desenfumagem

Carga ascendente

WL 1500

Resistência a um esforço de aspiração devido ao vento (em N/m2)

Baixa Temperatura

T (00)

Aparelho que cumpre os requisitos franceses

Ensaio de resistência à
subida de temperatura

B300

Ensaio de operação a uma temperatura de 300°C
* As características técnicas exatas variam conforme as dimensões dos aparelhos. A ser verificado caso a caso.

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Designação

Classe

Pressão mínima de abertura (desenfumagem)

10 bar*

Pressão mínima de abertura (ventilação)

6 bar*

Pressão mínima de fecho

8 bar*

Inclinação máxima e orientações para o plano de suporte da base

21° eixo de articulação paralelo à cobertura e no topo

* As características técnicas exatas variam conforme as dimensões dos aparelhos. A ser verificado caso a caso.

OPÇÕES
Base e equipamento

1. Grelha Retardadora de Arrombamento
1 200 J (RE).
A Grelha RE Kingspan Light + Air
cumpre as recomendações da CRAM em
matéria de proteção do pessoal que se
desloca sobre as coberturas e permite a
conformidade com o Código do Trabalho.

Foi submetida com sucesso ao ensaio padrão de resistência à queda
de pessoa ao nível da sua própria altura: ensaio dinâmico 1200 Joules
(consultar ficha)

2. Base equipada para estanquicidade PVC
O isolamento é colocado ao contrário aquando do fabrico, face não
betuminosa para o exterior permitindo subir e fixar a membrana PVC
com os ómegas fornecidos.
3 .

PVC
Isolante não
betuminoso

Contactores de fim de curso
Dois contactos de posição (posição de
segurança / posição de espera) podem ser
ligados a um quadro de sinalização. Este
sistema permite controlar a posição do
conjunto dos exutores das instalações sem
subir ao telhado. Esta opção é necessária
no âmbito das instalações do DENFEC num
Sistema de Segurança anti-incêndio A ou B.

4. Isolamento térmico reforçado
A oferta ISO+ com isolamento
reforçado permite uma melhor
estanquicidade ao ar e limita
as perdas térmicas mediante
um revestimento PCA com
desempenho otimizado, (16 ou 32
mm) uma junta isolante entre a
cúpula e a base e um isolamento
de base otimizado (30 mm). Isto
significa um ganho de 30% em
relação a um aparelho padrão. Urc
= 1,7 W/m².K
5. Sem fusível térmico
Esta é uma opção útil, por exemplo, no caso em que a regulamentação
impõe que seja a deteção incêndio a acionar a desenfumagem.

Abas em aço galvanizado

6. Lacagem
Interior da base e grelha lacados em fábrica: todas as cores RAL
disponíveis mediante encomenda.
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Unni Safe Ecofeu 160 PN
Exutores de desenfumagem natural com sistema de acionamento pneumático

ESPECIAL RENOVAÇÃO

ESPECIAL ACESSO TELHADO

Base estruturante
Para caixilho que abre 160°
Esta é uma base estruturante em aço
para exutor de fumo com marcação
CE e NF, abertura a 160°, utilizada
em renovações e trabalhos para
conformidade (consultar ficha).

Acesso Cobertura
Para um acesso facilitado à cobertura, o
exutor dispõe de um mecanismo deslocado,
um corrimão, uma grelha RE móvel e uma
barra de amarração de escada (consultar
ficha).

VENTILAÇÃO ELÉTRICA

VENTILAÇÃO
Ventilação pneumática a 160°
Esta é assegurada pelo aparelho sem necessidade de
alterações e sem custo adicional. Apenas é necessário
ligar o aparelho a um painel “conforto” que permite
a desenfumagem e ventilação. A certificação CE é
igualmente válida para esta configuração. (Atenção, a
função ventilação não está disponível na dimensão 130
x 250 cm).

REVESTIMENTOS

A ventilação é assegurada por um atuador
elétrico de 230 V e curso de 300 mm. Em
função de desenfumagem, o atuador
elétrico desbloqueia-se automaticamente.

Versão

1. Cúpula PCA
As nossas propostas em policarbonato alveolar. Outras características
mediante consulta.
2.

1

Opalescente

Cadre F
Translúcido

Tampa e cúpula em poliéster
Cúpula totalmente opaca com a face interior preta para evitar qualquer
reflexão de luz. A sua utilização é adaptada aos locais onde não se
deseja levar luz zenital: caves, instalações químicas, cinemas...
Mas também para os locais expostos a produtos químicos agressivos.
Espessura: 25 mm. Transmissão de luz: 0%. Coeficiente de transmissão
térmica: U = 0,8 W/m2.K.
3. Cúpula em Alumínio
Esta cúpula beneficia da melhora classificação de reação ao fogo.
Espessura: 50 mm. Transmissão de luz: 0%. Coeficiente de transmissão
térmica: U = 0,8 W/m2.K. Classificação de reação ao fogo: A2 – s1, d0
(M0). Incombustível.
4. Isolamento acústico
Cúpula em alumínio isolado com uma espessura de 50 mm. De acordo
com os testes do CSTB, a redução de ruído é de Rw de 29 dB.
5. Tampa PMMA
Tampa em polimetacrilato de metilo. Com parede simples ou dupla.
Classificação de reação ao fogo: E (M4).

2

unni.pt

2

comercial@unni.pt

3

unnisa

Redução de
calor

Opaco cinzento

Espessura

Número de painéis

10 mm

4

16 mm

5

16 mm

7

32 mm

5

10 mm

4

16 mm

5

16 mm

7

32 mm

5

10 mm

4

16 mm

5

16 mm

7

32 mm

5

10 mm

4

16 mm

7

PROTEÇÃO SOLAR
6. Ecosun Brise-Soleil
Ecosun Brise - Soleil é uma solução durável e económica para
responder ao problema do aquecimento dos edifícios. É um sistema
eficiente produzido em alumínio, associado ao vidro policarbonato
alveolar das nossas claraboias. Os testes do CSTB demonstram que
o fator de transmissão energética é de apenas 15 %. (consultar ficha)
7. Telas de proteção solar exteriores amovíveis
Lona produzida sob medida, revestida de PVC para um melhor processo
de envelhecimento, com reforço na margem e ilhós. Estas telas são
entregues prontas a instalar e fixadas mediante um cabo passado nos
ilhós.

4

6

7

63

Unni Safe Ecofeu DV 110
Exutores de desenfumagem natural com dupla comporta e acionamento pneumático
Exutor de desenfumagem (DENFC) com dupla comporta, marcação CE
em conformidade com a norma EN12101-2, e com certificação NF em
conformidade com as normas NFS 61937-1 e 61937-7, com sistema de
acionamento pneumático para instalação em coberturas do tipo deck,
com versões para instalação em painel sandwich, ou sobre muretes/
bases.
DESCRITIVO TIPO
A desenfumagem natural do edifício é assegurada por exutores de
desenfumagem ECOFEU DV 110 da marca Kingspan Light + Air, com
marcação CE conforme à norma EN 12101-2, com certificação NF
DENFC e conformes à diretiva Máquinas. As classes de desempenho
alcançam os requisitos da regulamentação francesa incluindo a função
de ventilação 1 0.000 ciclos. Base galvanizada com altura de 400 mm
isolada, caixilho móvel com dupla comporta a 110° com mecanismo
de bloqueio de elevada resistência integrado, cúpula em policarbonato
alveolar opalescente, classificação de reação ao fogo B-s1. d0 (M1),
fusível térmico calibrado a 93° C e defletores em alumínio na versão
DV 110 HPA.
VANTAGENS
• Sistema único de bloqueio patenteado "elevada resistência às
depressões" (vento).
• Ventilação pneumática em versão padrão, sem custo adicional.
• A solução ISO + otimiza o isolamento dos nossos exutores: ganho de
30% em relação a um exutor padrão. Urc: 1,9 W/m².K para uma cúpula
PCA 32 mm.
• Estanquicidade reforçada da cúpula: caixilho em F de alumínio com
junta montada de fábrica (patenteada).
• Isolamento acústico opcional.
• Aparelho conforme à "Diretiva Máquinas" do Cetim (Centro Técnico
das Indústrias Mecânicas) garantindo a mais elevada segurança
operacional.

EXEMPLOS DE IMPLEMENTAÇÃO
Para coberturas de tela
1. Base
2. Isolamento da base
3. Cobertura de tela
4. Isolamento cobertura
5. Base em aço
6. Suporte

1
2

As coberturas de tela e a fixação da base
sobre o suporte devem ser efetuadas em
conformidade com Documento Técnico
Comum o em vigor.

• Defletores em metal para uma evacuação otimizada do fumo (para
a versão HPA).

3

4
5

• O aparelho é entregue pronto a utilizar com os defletores montados
de fábrica (para a versão HPA).

6

• Montagem do servo-acionamento de fábrica.
• Exutor com marcação CE em conformidade com a NF EN 12101-2
(Certificado de conformidade CE Nº: 0333-CPR-219013).
• Exutor com marcação NF DENFC em conformidade com a NF 61937-1.
1
A opção ISO+ com isolamento
reforçado permite
uma melhor estanquicidade ao
ar e limita as perdas térmicas.

2
3

Base estruturante
1. Base
2. Isolamento da base (opcional)
3. Reforço da chapa (opcional)
4. Recaída
5. Isolamento cobertura
6. Laje betão

4
CERTIFICAÇÕES

5
6
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A CÚPULA
Cúpula em policarbonato alveolar
(PCA)
opalescente
multi-parede,
espessura de 10 mm em versão
padrão. A cúpula está integrada
em um caixilho em F de alumínio
perfeitamente estanque. Classificação
de reação ao fogo: B-s1 d0(M1).
(Diferentes
opcionais)

tipos

de

A opção ISO+ com isolamento
reforçado permite limitar as
perdas térmicas: ganho de 30%
em relação ao aparelho padrão.

revestimento

CAIXILHOS DE ABRIR
Os caixilhos são em aço galvanizado.
Na posição de segurança, o caixilho
encontra-se aberto a 110º sob a
impulsão de um atuador pneumático.
Na posição de espera, o caixilho móvel
fecha-se sobre o caixilho fixo mediante
o seu sistema único patenteado.
A BASE

OS ATUADORES

OS DEFLETORES

A base é produzida em chapa de
aço galvanizado com uma altura de
400 mm. O isolamento térmico é
assegurado por um isolamento termo
soldável com uma espessura de 15
mm (versão para cobertura deck).

Os dois atuadores pneumáticos
incluem amortecedores de fim
de curso.

(Para a versão HPA)
Os defletores são em metal. Estes são
montados de fábrica sobre a base:
não existe perda de tempo no local de
instalação.

SISTEMA DE COMANDO
O servo-controlo é efetuado por um sistema pneumático. O exutor está equipado com um fusível térmico instalado de fábrica, calibrado a 93º que
aciona a abertura. (Consultar ficha Sistema de comando)

C

Atuadores
pneumáticos

Isolamento

Canal
de drenagem

unni.pt

Base
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Altura padrão 400 mm
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L

C

ECOFEU DV 110 | DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
DIMENSÕES E DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
Área Geométrica de Abertura = Largura (L) x Comprimento (C) = Av em m2
Área útil de Desenfumagem = Aa em m2
C (cm)

L (cm)

160

180

200

160

1,28

170

1,37

180

1,46

1,58

190

1,56

1,68

200

1,65

1,78

1,92

210

1,75

1,89

2,01

220

1,85

2,00

2,12

230

1,95

2,11

2,21

240

2,05

2,22

2,30

250

2,15

2,33

2,40

260

2,26

2,43

2,50

270

2,36

2,53

2,59

280

2,47

2,62

2,69

290

2,58

2,71

2,78

300

2,69

2,81

2,88

220

3,50

SL500 - Padrão (m2) com ou sem grelha RE (m2)

L

C

ECOFEU DV 110 HPA | DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
DIMENSÕES E DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
Área útil de Desenfumagem = Aa em m2
Área Geométrica de Abertura = Largura (L) x Comprimento (C) = Av em m2
C (cm)

L (cm)

160

180

200

160

1,61

170

1,71

180

1,84

2,07

190

1,95

2,19

200

2,05

2,34

2,60

210

2,15

2,46

2,73

220

2,25

2,57

2,86

230

2,39

2,69

2,99

240

2,50

2,81

3,17

250

2,60

2,93

3,30

260

2,70

3,04

3,43

270

2,81

3,21

3,56

280

2,91

3,33

3,75

290

3,02

3,45

3,89

300

3,12

3,56

4,02

220

4,59

SL500 - Padrão (m2) com ou sem grelha RE (m2)
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DESEMPENHO E CLASSIFICAÇÃO (EM CONFORMIDADE COM EN 12101-2)
Designação

Classe

Significados / Observações

Funcionamento

Tipo B

Abertura e fecho a partir do solo

Área útil

Aa

Consultar tabela "dimensões e desempenhos aerodinâmicos"

Fiabilidade

Re 300 (10.000 ciclos em ventilação)

Número de ciclos de ensaios desenfumagem abertura / fecho

Carga descendente

SL250 a SL500

Carga admissível em N/m2 em ensaio desenfumagem

Carga ascendente

WL 1500

Resistência a um esforço de aspiração devido ao vento (em N/m2)

Baixa Temperatura

T (00)

Aparelho que cumpre os requisitos franceses

Ensaio de resistência à subida de
temperatura

B300

Ensaio de operação a uma temperatura de 300 °C

CONDIÇÕES DE UTILIZAÇÃO
Pressão mínima de abertura (desenfumagem)

10 bar*

Pressão mínima de abertura (ventilação)

6 bar*

Pressão mínima de fecho

8 bar*

Inclinação máxima e orientações para o plano de suporte da base

45° eixo de articulação perpendicular à cobertura

* As características técnicas exatas variam conforme as dimensões dos aparelhos. A ser verificado caso a caso.
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OPÇÕES | BASE E EQUIPAMENTO
1. Grelha Retardadora de Arrombamento 1200 J (RE).
A Grelha RE Kingspan Light + Air cumpre as recomendações da CRAM
em matéria de proteção do pessoal que se desloca sobre as coberturas
e permite a conformidade com o Código do Trabalho.
Foi submetida com sucesso ao ensaio padrão de resistência à queda
de pessoa ao nível da sua própria altura: ensaio dinâmico 1200 Joules.

3. Contactores de fim de curso
Dois contactos de posição (posição de segurança / posição de espera)
podem ser ligados a um quadro de sinalização. Este sistema permite
controlar a posição do conjunto dos exutores das instalações sem
subir à cobertura. Esta opção é necessária no âmbito das instalações
do DENFEC num Sistema de Segurança contra Incêndio de categoria
A ou B.

(consultar ficha)

4. Isolamento térmico reforçado
A opção ISO+ com isolamento reforçado permite uma estanquicidade
reforçada ao ar e limita as perdas térmicas mediante um revestimento
PCA mais eficiente (16 ou 32 mm), uma junta de isolamento entre a
cúpula e a base e um isolamento da base reforçada (30 mm).
2. Base equipada para estanquicidade PVC
O isolamento é colocado ao contrário aquando do fabrico, face não
betuminosa para o exterior permitindo subir e fixar a membrana PVC
com os ómegas fornecidos.

Esta opção traduz-se em um ganho de 30% em relação ao aparelho
padrão. Urc = 1,9 W/m².K.

5. Sem fusível térmico
Esta é uma opção útil, por exemplo, no caso em que a regulamentação
impõe que seja a deteção incêndio a acionar a desenfumagem.

PVC

6. Lacagem
Interior da base e grelha lacados de fábrica: todas as cores RAL
disponíveis mediante pedido.

Isolante não
betuminoso
Abas em aço
galvanizado

AS OPÇÕES | ESPECIAL RENOVAÇÃO
1. Base estruturante
Esta consiste em uma base estruturante para exutor de desenfumagem
com marcação CE e NF do tipo DV 110, abertura a 110 °, utilizada em
renovações e trabalhos para conformidade.

VENTILAÇÃO PNEUMÁTICA
Esta é assegurada pelo aparelho sem necessidade
de alterações e sem custo adicional. Apenas
necessário ligar o aparelho a um painel “conforto”
que permite a desenfumagem e a ventilação.

Fabricada em aço galvanizado, altura 400 mm (350 mm mínimo), aro
estruturante padrão 100 mm e recaída de 50 mm.

A certificação CE é igualmente válida para esta
configuração.

é

Para uma perfeita adaptação sobre uma base existente, o comprimento
do aro estruturante e da recaída são alteráveis. A base pode ser dupla e
isolada mediante pedido (consultar ficha).
A base para DV 110 também poderá ser integrada nos arcos Ecofil
como abertura para desenfumagem.

Base lacada
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1
REVESTIMENTOS
1. Cúpula PCA
Propostas em policarbonato alveolar. Outras características
mediante pedido.

Caixilho F

Tipo

Transmissão da luz (em %)

Coeficiente da transmissão da
luz Ug (em W/m2.K) *

Fator solar (em %)

PCA - Opalescente - 10 mm - 4 paredes

57

2.5 / 2.7

60

PCA - Opalescente - 16 mm - 5 paredes

46

1.9 / 2.1

47

PCA - Opalescente - 16 mm - 7 paredes

54

1.9 / 2.0

55

PCA - Opalescente - 32 mm - 5 paredes

38

1.2 /1.3

40

PCA - Translúcido - 10 mm - 4 paredes

69

2.5 / 2.7

65

PCA - Translúcido - 16 mm - 5 paredes

66

1.9 / 2.1

63

PCA - Translúcido - 16 mm - 7 paredes

59

1.9 / 2.0

56

PCA - Translúcido - 32 mm - 5 paredes

50

1.2 /1.3

49

PCA - Redução do calor - 10 mm - 4 paredes

50

2.6 / 2.8

48

PCA - Redução de calor - 16 mm - 5 paredes

33

1.9 / 2.1

32

PCA - Redução do calor - 16 mm - 7 paredes

54

1.9 / 2.0

48

PCA - Redução do calor - 32 mm - 5 paredes

30

1.2 /1.3

30

PCA - Opaco cinzento - 10 mm - 4 paredes

0

2.55 / 2.7

/

PCA - Opaco cinzento - 16 mm - 7 paredes

0

1.9 / 2.0

/

Classificação de reação ao fogo

B-s1,d0 (M1)

* 1º valor dado para uma inclinação ≥ 60 ° e 2 º valor para uma inclinação < 60 °. Para outros casos, contacte-nos.

2. Cúpula em Poliéster
Cúpula totalmente opaca com
2
face interior preta para evitar
qualquer reflexão da luz. A sua
utilização é adaptada aos locais
onde não se deseja ter entrada
de luz zenital: caves, instalações
químicas, cinemas... Mas também
para os locais expostos a produtos
químicos agressivos. Espessura: 25 mm. Transmissão de luz: 0 %.

PROTEÇÃO SOLAR
5. Ecosun Brise Soleil
5
Ecosun Brise Soleil é uma solução
durável e económica para responder
ao problema do aquecimento dos
edifícios. É um sistema eficiente
em alumínio associado ao vidro
policarbonato alveolar das nossas claraboias. Os testes do CSTB
demonstram que o fator de transmissão energética é de apenas 15 %.
(consultar ficha)

Coeficiente de transmissão térmica: U = 0,8 W/m2.K.

3. Cúpula em Alumínio
Esta cúpula beneficia da melhor
classificação de reação ao fogo.
Espessura: 50 mm. Transmissão
de luz: 0 %. Coeficiente de
transmissão térmica:

3

4

6. Telas de proteção solar exteriores amovíveis
Lona produzida sob medida,
revestida de PVC para um melhor
processo
de
envelhecimento,
com reforço na margem e ilhós.
Entregues prontas a instalar, as
telas são fixadas mediante cabo
passado nos ilhós.

6

U = 0,8 W/m2.K. Classificação de reação ao fogo: A2 – s1, d0 (M0).
Incombustível
4. Isolamento acústico
Cúpula em alumínio isolado com uma espessura de 50 mm. De acordo
com os testes do CSTB, a redução do ruído é de Rw de 29 dB.
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Unni Safe LAM
Exutores de lamelas
Os fumos e gases quentes gerados durante um incêndio representam
um sério risco para a vida das pessoas que estão nos espaços, para os
bens armazenados e para a estrutura do edifício. O papel fundamental
de um sistema de desenfumagem e arejamento é o de reduzir a
temperatura interna, extraindo os gases quentes usando dispositivos
de desenfumagem, e fornecer ar fresco utilizando dispositivos de
arejamento. Este sistema facilita as ações de evacuação e combate
ao incêndio e minimiza os danos materiais. Os exutores de lamelas
Unni.mcr LAM desempenham um dos papéis principais no sistema
de desenfumagem, e fazem parte do conjunto de aberturas de
desenfumagem Unni.mcr PROLIGHT e de cortinas de fumos.
Os exutores de lamelas Unni.mcr LAM podem ser usados em
diferentes tipos de instalações, desde armazéns, fábricas e pavilhões
desportivos, passando por prédios comerciais (principalmente galerias
e centros comerciais) e edifícios altos. Graças às suas inúmeras
vantagens, estes são cada vez mais usados em projetos de sistemas
de desenfumagem natural.
Os exutores de fumos de lamelas Unni.mcr LAM são aprovados para uso
em todos os países da UE com base num certificado de conformidade
com a Norma Europeia EN-12101-2.

AMIGOS DO AMBIENTE
• Baixo consumo de energia ou de CO2 comprimido
• O produto não contém substâncias nocivas, e é reciclável
RESISTÊNCIA

VANTAGENS

• À força do vento (até WL = 4000 N/m2), permitindo a instalação em
edifícios altos

CARACTERÍTICAS TÉCNICAS

• Ao impacto (até 1200 J)

Disponíveis em várias opções de cores - a lacagem permite escolher
cores personalizadas a partir do sistema de cores RAL.

• À corrosão (as bases de alumínio estão equipadas com rebites de
alumínio e conectores de aço inoxidável)
• A cargas pesadas de neve (até SL = 2000 N/m2)

MULTI-FUNCIONALIDADE

• Defletores de vento resistentes a vibrações causadas pelo vento ou
pela chuva

• Desenfumagem
• Admissão de ar

MUITAS OPÇÕES DE MONTAGEM

• Ventilação natural
• O mesmo exutor executa as funções de desenfumagem e de admissão
de ar fresco, e é um elemento do sistema de ventilação diária em
condições normais
• Proporciona iluminação adicional nos edifícios com a utilização das
lamelas de policarbonato.

• Os exutores podem ser instalados em fachadas e telhados, e em
qualquer ângulo de inclinação
• Os exutores podem ser usados em aberturas em telhados e fachadas
com áreas até 9,5 m2 (dimensões do exutor: entre 80 x 50 cm e 380 x
250 cm)

ELEVADA QUALIDADE

• Ampla gama de tipos de caixilhos, permitindo a instalação de
exutores em vários tipos de coberturas e fachadas

• O processo de produção é gerido de acordo com a norma ISO 9001

• Largura disponível dos caixilhos: de 7 a 32 cm

• Cada exutor está sujeito a um controlo de qualidade rigoroso antes
da saída da fábrica

• Fácil instalação - o cliente recebe um produto pré-montado e que não
requer processamento adicional no local

• Produto certificado de acordo com a norma EN 12101-2 num
laboratório acreditado pela FIRES

• O produto não interfere com outros equipamentos no telhado - as
lamelas dos exutores não excedem as dimensões geométricas do
dispositivo, o que é especialmente importante em coberturas de
edifícios altos, ou em coberturas com muitos equipamentos.
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Exutores de lamelas
ESTRUTURA DO EXUTOR DE LAMELAS
Os elementos básicos do exutor de lamelas são os seguintes: base, caixilho, lamelas e atuador. Os defletores de vento são montados apenas em
exutores de cobertura.

DEFLETOR DE VENTO - 4
3 - LAMELAS

1 - BASE
5 - ATUADOR

CAIXILHO - 2
Fig. Estrutura do exutor de lamelas

BASE
A base do exutor de lamelas é feita com chapa de aço galvanizada com 1,25 mm de espessura, ou com chapa de alumínio com 2 mm de espessura
(tipo AlMg3). Pode ser não isolada (H) ou isolada exteriormente com lã mineral (HO) de 20 mm de espessura.
A altura normalizada da base é de 15 a 25 cm.

Fig. Base inferior do exutor de lamelas.

Se a base pretendida for superior a 25 cm, é possível produzir, e fornecer, uma base inferior com uma altura máxima de Hc = 70 cm, feita com chapa
de aço galvanizada com 1,25 mm de espessura ou com chapa de alumínio com 2 mm de espessura (sem isolamento, com montagem no local da
instalação).
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ESTRUTURA DO EXUTOR DE LAMELAS
CAIXILHOS
Tipo

Caixilho

Exemplos de instalação

P1

sobre base existente

P2

cobertura em chapa perfilada (tipo sanduíche ou simples)

P3

Fachadas, coberturas tipo deck

P4

Fachadas, estruturas de alumínio

P11

exutores combinados com clarabóias de iluminação

LAMELAS
As lamelas estão interligadas de forma que rodam 90 graus em simultâneo. O desenho especial das lamelas e da base, assim como o vedante de
EPDM entre elas, garantem a total estanquidade do exutor de lamelas.

CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

CONFIGURAÇÃO

Lamelas de policarbonato celular de 16
mm de espessura (opalino ou transparente)
- PCA16

Lamelas de perfis de alumínio não isolado
(configuração opaca) - SO

Lamelas de perfis de alumínio isolado
com poliestireno extrudido com 20mm de
espessura (configuração opaca) - SO+XPS
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CONSTRUÇÃO DO EXUTOR DE LAMELAS
DEFLETORES DE VENTO

-comprimento

Os defletores de vento montado nos exutores instalados em coberturas, aumentam a área útil de desenfumagem. A altura dos defletores depende da
altura total do dispositivo juntamente com a base de assentamento existente (HTOTAL), e é selecionada para garantir o melhor valor para a área útil.

-largura
Fig. Exutor de desenfumagem Unni.mcr LAM com defletor de vento
colocado na cobertura(certificado CE).

Um exutor de lamelas montado na fachada de um edifício não é equipado com um defletor de vento, mas pode ser equipado com uma proteção
contra chuva.

PARÂMETROS DO EXUTOR DE LAMELAS UNNI.MCR LAM DE ACORDO COM O CERTIFICADO DE CONFORMIDADE 1396-CPD-0032
Parâmetros

Descrição

Re 300

Fiabilidade: 300 ciclos de abertura e fecho da posição de desenfumagem (exutor com controlo elétrico E1 e com controlo pneumático C1 e C2).

Re 1000

Fiabilidade: 1000 ciclos de abertura e fecho da posição de desenfumagem (exutor com controlo pneumático C3 e mola a gás).

Re 10 000

Fiabilidade: 10.000 ciclos de abertura e fecho da posição de ventilação (exutor com função dupla).

SL
SL 250 / 1300
SL 550 / 2000
SL 125 / 250
SL 0

Operacionalidade garantida sob carga de neve [N/m2]:
- exutores equipados com controlo elétrico E1
- exutores equipados com controlo pneumático C1, C2
- exutores equipados com controlo pneumático C3 e amortecedor a gás
- exutor independente para fachada

WL
WL 1500
WL 3000
WL 4000

Operacionalidade garantida sob a força do vento [N/m2]:
- toda a gama
- exutores com no máximo 12 lamelas, cada uma com 150 cm de comprimento
- exutores com no máximo 12 lamelas, cada uma com 100 cm de comprimento

B 300

Resistência do exutor a altas temperaturas (300°C).

E

Classe de fogo do exutor.

T(-25) ou T(00)

Resistência do exutor a baixas temperaturas (‐25°C ou 0°C).

Aa

Área útil de desenfumagem.

60 s

Tempo máximo de abertura do exutor para a posição de funcionamento.
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SISTEMA DE CONTROLO DO EXUTOR DE LAMELAS
O sistema de controlo é uma parte integrante do exutor de lamelas. Controla a desenfumagem, a admissão de ar fresco, ou a ventilação natural do
edifício. Dependendo do tipo de dispositivo usado, este controlo pode ser pneumático ou elétrico.

Fig. Exutor de lamelas com sistema de controlo C3
(abertura: CO², fecho: amortecedor a gás)

[ C1 ] – exutor equipado com um atuador pneumático juntamente com fusível térmico e cilindro de CO² instalado na válvula térmica; cilindro de CO²
para abertura, fecho manual
[ C2 ] – exutor equipado com um atuador pneumático juntamente com fusível térmico e cilindro de CO² instalado na válvula térmica; cilindro de CO²
para abertura e fecho
[ C3 ] – exutor equipado com um atuador pneumático juntamente com fusível térmico e cilindro de CO² instalado na válvula térmica com mola de gás
para fecho; cilindro de CO² para abertura
[ E1 ] – exutor equipado com atuador elétrico de 24V CC
[ E2 ] – exutor equipado com atuador elétrico de 230V AC para ventilação natural diária

LISTA DOS ATUADORES ELÉTRICOS DE 24V ATUAIS (TIPO E1)*
CONSUMO DE CORRENTE DO ATUADOR ELÉTRICO PARA A CLASSE DE CARGA
Dimensões de vão livre – largura x
comprimento [mm × mm]

800x500

SL 750 [A]

SL 550 [A]

SL 250 [A]

SL 125 [A]

instalação em
fachada
[A]

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

1000x1000

1,0

0,8

0,8

0,8

0,8

1000x2000

2,0

1,3

0,8

0,8

0,8

1400x1400

2,0

1,3

0,8

0,8

0,8

1800x2000

2x2,0

2x1,3

1,3

1,3

1,0

2000x2500

2x2,0

2x2,0

1,3

1,3

1,3

3000x2000

-

2x2,6

2,6

2,6

1,3

3000x2500

-

-

2x1,3

2x1,3

1,3

3800x2500

-

-

-

2x1,3

2x0,8

* Dimensões intermédias disponíveis
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EQUIPAMENTO ADICIONAL
BASE DE VENTILAÇÃO PARA QUAISQUER CONDIÇÕES CLIMÁTICAS
• Base de ventilação para quaisquer condições climáticas colocada sob o exutor de
lamelas para ventilação natural, mesmo em condições climáticas adversas (chuva ou
neve)
• Equipada com asas laterais que abrem e fecham com pequenos atuadores pneumáticos
• Feita em alumínio AlMg3
• Altura: de 300 a 500 mm
• Área máxima de ventilação: 100mm x 3800mm x 2 = 0,76m2
• Opção de ventilação permanente (sem asas laterais)
• Rufo em alumínio da base para instalação num telhado de chapa de aço perfilada
(sandwich ou simples)
• Sinais de abertura e/ou fecho (interruptor fim de curso)
• Entregue no local totalmente montado e pronto a instalar na cobertura
ECRÃS DE CHUVA

• Aumentam a resistência do exutor às condições climáticas
• Podem ser um elemento de um exutor de lamelas para fachada (exutor de
desenfumagem, admissão ou ventilação natural)

RUFO DE ALUMÍNIO

• Rufo de alumínio da base para instalação em coberturas de chapa perfilada
(sandwich ou simples)

INTERRUPTOR LIMITE
• Possibilidade de monitorizar a posição das lamelas (sinais de abertura e/ou fecho)
OPÇÕES DISPONÍVEIS
• Base de aço ou alumínio
• Base pintada
• Pintura dos elementos de metal das lamelas (exceto as lamelas isoladas -SO+XPS)
• Pintura dos defletores de vento e ecrãs de chuva
• Várias configurações de lamelas
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO EXUTOR DE LAMELAS
LISTA DE ÁREAS ATIVAS EM EXUTORES SELECIONADOS *
DESEMPENHOS AERODINÂMICOS
DIMENSÕES DE VÃO LIVRE DO UNNI.mcr LAM

ÁREAS ATIVAS

número de lamelas
[unidades]

largura
[mm]

comprimento
[mm]

Aa
[m2]

4

800

500

0,23

5

1000

1000

0,62

5

1000

2000

1,27

7

1400

1400

1,24

9

1800

2000

2,32

10

2000

2500

3,24

15

3000

2000

3,89

15

3000

2500

4,88

19

3800

2500

6,18

* Dimensões possíveis de imediato
LISTA DE PESOS DE EXUTORES COM BASES DE ALUMÍNIO NÃO ISOLADAS
COMPRIMENTO DAS LAMELAS
número de lamelas

5

100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

220 cm

240 cm

250 cm

33,0 kg

36,0 kg

39,0 kg

42,0 kg

45,0 kg

48,0 kg

51,0 kg

54,0 kg

57,0 kg

6

37,0 kg

40,5 kg

44,0 kg

47,5 kg

51,0 kg

54,5 kg

58,0 kg

61,5 kg

65,0 kg

7

41,0 kg

45,5 kg

49,0 kg

52,5 kg

56,0 kg

59,5 kg

63,0 kg

66,5 kg

70,0 kg

8

45,0 kg

50,5 kg

56,0 kg

61,5 kg

67,0 kg

72,5 kg

78,0 kg

83,5 kg

89,0 kg

9

49,0 kg

55,5 kg

61,0 kg

67,0 kg

73,0 kg

79,0 kg

85,0 kg

91,0 kg

97,0 kg

10

53,0 kg

59,0 kg

66,0 kg

72,5 kg

79,0 kg

85,5 kg

92,0 kg

98,5 kg

105,0 kg

11

57,0 kg

64,0 kg

71,0 kg

78,0 kg

85,0 kg

92,0 kg

99,0 kg

106,0 kg

113,0 kg

12

61,0 kg

68,5 kg

76,0 kg

83,5 kg

91,0 kg

98,5 kg

106,0 kg

113,5 kg

121,0 kg

13

65,0 kg

73,0 kg

81,0 kg

89,0 kg

97,0 kg

105,0 kg

113,0 kg

121,0 kg

129,0 kg

14

69,0 kg

77,5 kg

86,0 kg

94,5 kg

103,0 kg

111,5 kg

120,0 kg

128,5 kg

137,0 kg

15

73,0 kg

82,0 kg

91,0 kg

100,0 kg

109,0 kg

118,0 kg

127,0 kg

136,0 kg

145,0 kg

220 cm

240 cm

250 cm

LISTA DE PESOS DE EXUTORES COM BASES DE AÇO GALVANIZADA
COMPRIMENTO DAS LAMELAS
número de lamelas
100 cm

120 cm

140 cm

160 cm

180 cm

200 cm

5

48,5 kg

52,5 kg

56,5 kg

60,5 kg

64,5 kg

68,5 kg

72,5 kg

76,5 kg

80,5 kg

6

55,5 kg

60,0 kg

64,5 kg

69,0 kg

73,5 kg

78,0 kg

82,5 kg

87,0 kg

91,5 kg

7

62,5 kg

66,0 kg

70,5 kg

75,5 kg

79,5 kg

84,0 kg

88,5 kg

93,0 kg

97,5 kg

8

69,5 kg

76,0 kg

82,5 kg

89,0 kg

95,5 kg

102,0 kg

108,5 kg

115,0 kg

121,5 kg

9

76,5 kg

83,5 kg

90,5 kg

97,5 kg

104,5 kg

111,5 kg

118,5 kg

125,5 kg

132,5 kg

10

83,5 kg

91,0 kg

98,5 kg

106,0 kg

113,5 kg

121,0 kg

128,5 kg

136,0 kg

143,5 kg

11

90,5 kg

98,5 kg

106,5 kg

114,5 kg

122,5 kg

130,5 kg

138,5 kg

146,5 kg

154,5 kg

12

97,5 kg

106,0 kg

114,5 kg

123,0 kg

131,5 kg

140,0 kg

148,5 kg

157,0 kg

165,5 kg

13

104,5 kg

113,5 kg

122,5 kg

131,5 kg

140,5 kg

149,5 kg

158,5 kg

167,5 kg

176,5 kg

14

111,5 kg

121,0 kg

130,5 kg

140,0 kg

149,5 kg

159,0 kg

168,5 kg

178,0 kg

187,5 kg

15

118,5 kg

128,5 kg

138,5 kg

148,5 kg

158,5 kg

168,5 kg

178,5 kg

188,5 kg

198,5 kg
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INSTALAÇÃO DE EXUTORES DE LAMELAS NO TELHADO
Os exutores de lamelas podem ser instalados em coberturas ou em
fachadas. O método de instalação depende do tipo de construção
do edifício. É possível instalar exutores de lamelas em bases de
assentamento, em coberturas de chapa perfilada (sandwich ou
simples) bem como coberturas revestidas com materiais betuminosos
ou de membrana.

1 - EXUTOR DE LAMELAS

4 - ISOLAMENTO DE ESTANQUIDADE DA
BASE E COBERTURA

3 - ISOLAMENTO TÉRMICO DA BASE

2 - BASE DE ASSENTAMENTO NO TELHADO

Fig. Instalação de uma base de sobreposição não isolada
num plinto existente.

1 - EXUTOR DE LAMELAS

4 - ISOLAMENTO DE ESTANQUIDADE
3 - ISOLAMENTO TÉRMICO
2 - BASE INFERIOR DO EXUTOR

Fig. Instalação de uma base de sobreposição não isolada em
conjunto com uma base inferior.
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INSTALAÇÃO DE EXUTORES DE LAMELAS NA FACHADA

Antes de instalar exutores em fachadas,
recomenda-se consultar o fabricante para
escolher a melhor forma de instalação.

1
1
4

2

3
4

2

3

1 - PAREDE (FACHADA)

1 - PAREDE (FACHADA)

2 - ECRÃ DE CHUVA (OPCIONAL)

2 - EXUTOR DE LAMELAS

3 - EXUTOR DE LAMELAS

3 - PERFIL ANGULAR DE FIXAÇÃO

4 - PERFIL ANGULAR DE FIXAÇÃO

4 - ESTRUTURA DE SUPORTE

2
3

1 - EXUTOR DE LAMELAS
1

2 - PAREDE (FACHADA)
3 - ECRÃ DE CHUVA (OPCIONAL)

Fig. Exemplos de instalação dos
exutores de lamelas em fachada.
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Claraboia de iluminação natural para coberturas

Ecolux Fixe é um aparelho destinado a equipar as coberturas, com
versões para instalação em painel sandwich, cobertura deck ou sobre
muretes/bases. Esta claraboia permite uma ótima admissão de luz
natural de forma gratuita. Ecolux Fixe inclui uma base metálica e uma
cúpula em policarbonato alveolar. Existe um vasto leque de dimensões.
Consulte-nos para informações adicionais.
DESCRITIVO TIPO
A iluminação zenital será assegurada por claraboias Ecolux Fixe da
marca Kingspan Light + Air: base de 350 mm isolada e cúpula em
policarbonato alveolar espessura 10 ou 16 mm.
VANTAGENS
• Ecolux Fixe é a solução ideal para permitir a admissão de luz de
forma natural e melhorar o conforto dos ocupantes.
• Ecolux Fixe visa "diminuir o consumo de energia em eletricidade
melhorando a iluminação natural dos edifícios" (RT2012: Redução das
contas energéticas do edifício).
• Uma solução indispensável nos estabelecimentos públicos com
caráter industrial e comercial (EPIC): "Os edifícios são concebidos
e dispostos de forma a que a luz natural possa ser utilizada para a
iluminação dos locais destinados a serem alocados a trabalho, salvo
nos casos em que a natureza técnica das atividades se opõe a este
princípio." (Código do Trabalho art. R 4213-2).
• "De facto, a obrigação de iluminação já não se encontra limitada aos
locais fechados alocados ao trabalho… e as condições de iluminação
não visam exclusivamente a segurança no trabalho e na circulação,
mas também o conforto visual". (circular de 11.04.1984).

• Ecolux Fixe permite uma "gestão das energias" otimizada e o melhor
"conforto visual" no seio do edifício: dois pontos incontornáveis do
processo de Elevada Qualidade Ambiental (HQE). (Objetivo do Edifício
de Baixo Consumo, processo HQE®).
• A solução ISO+ otimiza o isolamento das nossas claraboias: ganho de
25 % em relação ao aparelho padrão.
• Ecolux Fixe permite uma correta repartição da luz natural no seu
edifício através de diversas pequenas entradas de luz devidamente
localizadas na cobertura.

BASE
A base é produzida em chapa de
aço galvanizado. A sua altura
padrão é de
350 mm. Consulte-nos para outras
alturas. O isolamento térmico é
assegurado por um isolante termo
soldável com uma espessura de
15 mm (30 mm em versão ISO+).

A CÚPULA

A opção ISO+ com isolamento
reforçado permite limitar as
perdas térmicas: ganho de 25 %
em relação a um aparelho padrão.

Cúpula em policarbonato alveolar (PCA)
opalescente com espessura de 10 mm
(versão padrão) ou 16 mm (versão ISO+).
A cúpula está integrada em um
caixilho em F de alumínio. Classificação
de reação ao fogo: B-s1.d0 (M1)
Diferentes tipos de revestimento
opcionais.
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Caixilho em F

CÚPULAS
1. Revestimento PCA
As nossas propostas em policarbonato alveolar.
Diversas versões disponíveis:
Versão

Opalescente

Translúcido

Redução do calor

Opaco cinzento

Espessura

Número de painéis

10 mm

4

16 mm

5

16 mm

7

32 mm

5

10 mm

4

16 mm

5

16 mm

7

32 mm

5

10 mm

4

16 mm

5

16 mm

7

32 mm

5

10 mm

4

16 mm

7

4. Isolamento Acústico
Cúpula em alumínio isolado com uma espessura de 50 mm. De acordo
com os testes do CSTB, a redução de ruído é de Rw de 29 dB.

5. Cúpula PMMA
Cúpula em polimetacrilato de metilo.
• Com parede simples ou dupla.
• Classificação de reação ao fogo: E (M4).

Outras características mediante consulta.

2. Cúpula em Poliéster
Cúpula totalmente opaca com face interior preta para evitar qualquer
reflexão da luz. A sua utilização é adaptada aos locais onde não se
deseja ter luz zenital: caves, instalações químicas, cinemas... Mas
também para os locais expostos a produtos químicos agressivos.
• Espessura: 25 mm
• Transmissão de luz: 0%.
• Coeficiente de transmissão térmica: U = 0,8 W/2.K.

3. Cúpula em Alumínio
Esta cúpula beneficia da melhor classificação de reação ao fogo.
• Espessura: 50 mm
• Transmissão de luz: 0 %.
• Coeficiente de transmissão
térmica: U = 0,8 W/m².K.
• Classificação de reação
ao fogo: A2 – s1, d0 (M0).
Incombustível

80

6. Proteção solar
Ecosun Brise Soleil é uma solução durável e económica para responder
ao problema do aquecimento dos edifícios. É um sistema eficiente
produzido em alumínio, associado ao vidro policarbonato alveolar
das nossas claraboias. Os testes do CSTB demonstram que o fator de
transmissão energética é de apenas 15 %. (consultar ficha).

7. Telas de proteção solar exteriores amovíveis
Lona produzida sob medida, revestida de PVC para um melhor processo
de envelhecimento, com reforço na margem e ilhós. Estas telas são
entregues prontas a instalar e fixadas mediante um cabo passado nos
ilhós.
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Ecolux Fixe Redonda é um aparelho destinado a equipar as coberturas,
com versões para instalação em painel sandwich, cobertura deck ou
sobre muretes/bases. Esta claraboia permite a admissão de luz natural
e gratuita. Ecolux Fixe Redonda inclui uma base metálica redonda e
uma cúpula redonda em policarbonato de metilo (PMMA).
DESCRITIVO TIPO
A iluminação zenital é assegurada por claraboias do tipo Ecolux Fixe
Redonda: base em chapa de aço galvanizado com altura de 350 mm
com isolamento termo soldável de 15 mm. Cúpula PMMA com parede
dupla com abas caídas, classificação de reação ao fogo M4.
VANTAGENS
• Ecolux Fixe é a solução ideal para permitir a entrada de luz de forma
natural e melhorar o conforto dos ocupantes.
• A forma circular da claraboia Ecolux Fixe Redonda é uma solução
estética para iluminar naturalmente diversos locais.
• Ecolux Fixe Redonda visa "diminuir o consumo de energia em
eletricidade melhorando a iluminação natural dos edifícios" (RT2012:
Redução das contas energéticas do edifício).
• Uma solução indispensável nos estabelecimentos públicos com
caráter industrial e comercial (EPIC): "Os edifícios são concebidos
e dispostos de forma a que a luz natural possa ser utilizada para a
iluminação dos locais destinados a serem alocados a trabalho, salvo
nos casos em que a natureza técnica das atividades se opõe a este
princípio."
(Código do Trabalho art. R 4213-2)
• "De facto, a obrigação de iluminação já não se encontra limitada aos
locais fechados alocados ao trabalho… e as condições de iluminação
não visam exclusivamente a segurança no trabalho e na circulação,
mas também o conforto visual". (Circular de 11.04.1984).
• Ecolux Fixe Redonda permite uma "gestão das energias" otimizada e o
melhor "conforto visual" no seio do edifício: dois pontos incontornáveis
do processo de Elevada Qualidade Ambiental (HQE). (Objetivo do
Edifício de Baixo Consumo, processo HQE®)
Descrição
• A solução ISO+ otimiza o isolamento das nossas claraboias: ganho de
25 % em relação ao aparelho padrão.
• Ecolux permite uma correta repartição da luz natural no seu edifício
através de diversas pequenas entradas devidamente localizadas na
cobertura.
DESCRIÇÃO
Ecolux Fixe Redonda é um aparelho destinado a equipar as coberturas,
com versões para instalação em painel sandwich, cobertura deck ou
sobre muretes/bases. Esta claraboia permite a admissão de luz natural
e gratuita. Ecolux Fixe Redonda inclui uma base metálica redonda e
uma cúpula redonda em policarbonato de metilo (PMMA).
DIMENSÕES
Dimensões Ecolux Fixe Redonda - Diâmetro (em cm)
70

80

100

120

130

140

150

160

180

200

Para medidas diferente, contacte-nos.
CÚPULAS
1. Cúpula PMMA em polimetacrilato de metilo. Com paredes simples
ou duplas. Transparente ou Opalescente. Classificação de reação ao
fogo: E (M4). Diversas versões disponíveis:
• PMMA - parede simples - transparente,
• PMMA - parede simples - opalescente,
• PMMA - parede dupla - transparente,
• PMMA - parede dupla - opalescente. Outras características mediante
consulta.
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2. Cúpula PC-B
Com parede simples ou dupla. Transparente ou Opalescente.
Classificação de reação ao fogo: Bs-1 (M1). Diversas versões
disponíveis:
• PC-B - parede simples - transparente,
• PC-B - parede simples - opalescente,
• PC-B - parede dupla - transparente,
• PC-B - parede dupla - opalescente.
Outras características mediante consulta.

VENTILAÇÃO NATURAL INTEGRADA (OPCIONAL)
Ecolux Fixe Redonda assegura a ventilação natural dos locais para
uma melhor eficiência energética do edifício.
Disponível com comando manual ou elétrico.

CERTIFICAÇÕES
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AS OPÇÕES
1. Grelha Retardadora de Arrombamento 1200 J (RE)

6. Ventilação

A Grelha RE Kingspan Light + Air cumpre as recomendações da CRAM
em matéria de proteção do pessoal que se desloca sobre as coberturas
e permite estar em conformidade com o Código do Trabalho.

Ecolux Ventilação assegura a ventilação natural dos locais para um
melhor controlo das despesas energéticas do edifício. Disponível com
comando manual, elétrico ou pneumático. (Apenas para Ecolux com a
forma quadrada ou retangular)

A Grelha foi submetida com sucesso ao ensaio padrão de resistência à
queda de pessoal ao nível da sua própria altura: ensaio dinâmico 1200
Joules.

7. Isolamento térmico reforçado
A solução de isolamento Kingspan Light + Air permite um ganho de 25
% em relação a um aparelho padrão (Ecolux).
A opção ISO+ aumenta exponencialmente o isolamento térmico e a
estanquidade.
A solução ISO+ para Ecolux Fixe inclui uma cúpula PCA com 16 ou 32
mm e uma junta isolante entre a cúpula e o caixilho fixo. A espessura
do isolamento das bases / golas é multiplicada por 2 (15 mm padrão 30 mm na versão ISO+).

2. Acesso Cobertura
O mecanismo é deslocado para facilitar o acesso à cobertura.
(Consultar a ficha Ecolux Aceso Cobertura)

8. Base estruturante
Para ser adaptada a uma base existente em betão, madeira ou aço, a
Kingspan Light + Air poderá fabricar uma base com aro estruturante
que permite a fixação e assegura a estanquicidade. Esta base, muito
prática em reabilitações, é fabricada sobre medida e pode ser isolada
se requerido.

3. Base equipada para estanquicidade PVC
Ecolux Fixe também se encontra adaptado para as membranas PVC:
sem alteração da base, propomos um isolamento não revestido e um
kit de fixação.
4. Lacagem
Para Ecolux Fixe: interior da base e barramento lacados na fábrica.
Todas as cores RAL disponíveis mediante consulta.
5. Bases múltiplas
Para abranger grandes áreas ou obter um efeito específico, a Kingspan
Light + Air produz bases sobre as quais são fixadas várias
cúpulas. Dependendo das dimensões, estas são montadas no local ou
na fábrica. A ligação entre os módulos é efetuada sob a forma de uma
calha estanque em chapa de aço galvanizado. Sobre uma mesma base
múltipla, cada abertura pode estar fixa ou abrir independentemente
das restantes. (Apenas para a versão Ecolux fixe)
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V

CORTINAS

Unni Safe T2 (EI60)
Cortina corta-fogo com isolamento EI60 (sem necessidade de irrigação)

OPERAÇÃO
Unni Firescreen® está ligado ao sistema de deteção de incêndio
ou equipado com detetores de fumo para que a cortina se feche
automaticamente em caso de incêndio.
CARACTERÍSTICAS
• Resistência de 60 minutos ao fogo
• Temperatura de isolamento térmico ΔT 140°C
• Radiação de Calor < 1 kW/m2
• Testado em conformidade com a EN 1634-1
• Testado em conformidade com a EN 13501-1
• Design compacto
• Construção ligeira
ESPECIFICAÇÕES PADRÃO
Instalação
No vão a obturar.
Aplicação
Isolamento EI60 sem necessidade de irrigação, realização de percurso
de evacuação e cumprimento dos requisitos de uma parede corta-fogo.

FECHO EM CASO DE CORTE DE ENERGIA
• GFS (Fecho de Segurança por Gravidade).
A cortina desce por gravidade em caso de corte de energia.

Finalidade
A cortina corta-fogo apenas se fecha em caso de alarme de incêndio.
Resistência ao fogo
Testado em conformidade com a norma EN 1634-1; cumpre os
requisitos seguintes:

• EFS (Fecho de Segurança Elétrico).
A cortina desce através de alimentação de baterias em caso de corte
da energia de rede.

- Integridade E

CENTRAL UNNI.FIRESCREEN®CONTROL E UNNI.SMART®CONTROL

- Temperatura de isolamento térmico: I1 e I2

O painel de controlo também é fornecido com a opção de ligação ao
sistema de deteção de incêndio (SADI) e com indicadores LED para:

- Radiação de calor W

• Alimentação de rede

Reação ao fogo

• Alarme de incêndio ativo

Testado em conformidade com a norma EN 13501-1; B, S1, d0

• Manutenção / Avaria
• Energia da bateria (apenas no Firescreen®Control)

Dimensões máximas
5.000 x 4.000mm (l x a)

OPÇÕES

Material
Têxtil técnico com revestimento cinzento à base de silicone com
estanquicidade ao fumo, preenchido com material que expande na
presença de fogo.
Espessura do tecido
Espessura total de 13 mm
Peso do tecido / m²
9 kg por m²

• Lacagem: Guias laterais, cofre superior e consola de comando na cor
RAL desejada.
• Botão de emergência (EFS)
• Detetores de fumo (opcionais)
• Luzes e alarme sonoro (opcionais)
• Ecrã LED independente (opcional)
• Alimentação por baterias (GFS) impede que a cortina se feche em
caso de corte de energia de curta duração.

Guias laterais e cofre superior

OUTROS TIPOS DISPONÍVEIS

Aço galvanizado Sendzimir

Unni.Firescreen® T1 - EI 30

Barra Contra-peso
Barra em aço.
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Unni.Firescreen® T3 - EI 90
Unni.Firescreen® T4 - EI 120
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Unni Safe T2 (EI60)
Cortina corta-fogo com isolamento EI60 (sem necessidade de irrigação)
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Espaço de montagem

H

Altura de passagem livre

W

Largura de passagem livre
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Unni Safe Flama
Cortina corta-fogo

A FLAMA é a primeira cortina corta-fogo a ser produzida em Portugal!
Trata-se de uma cortina construída de forma compacta em perfis
lacados, garantindo assim um maior aproveitamento do vão de
passagem, sem alterar a estética do espaço.
Rigorosamente testada, esta passou com distinção nos seguintes
testes CE:
EW120 – Resistente à propagação de chamas e gases até 120 min;
EW90 – Resistente à propagação de chamas e radiações até 90 min;
EI60 – Resistente à propagação de chamas e temperatura até 60 min;
MODELO STANDARD
Cortina corta-fogo de enrolar construída em perfis próprios de aço
galvanizado, lacado à cor pretendida.
CARACTERÍSTICAS DO TECIDO
• Fio 2000 dtex PES HT
• Peso: 710 g/m2
• Resistência à tração: >4500 N/5 cm
• Resistência ao rasgo: >4600 N/5 cm
• Aderência: 6-7 %
• Acabamento: 4400 cN
CORES
Cor RAL dos perfis: indicada pelo cliente.
Outras cores/acabamentos: preço sob consulta.
COMPONENTES DO KIT
• Motor de 24V / 60W
• Quadro de manobras
NOVO MODELO
Com novos perfis que permitem melhorias nas suas características,
esta cortina de segurança impede a propagação de chamas, fumos
e gases entre espaços até 120 minutos. Estas alterações permitem
reforçar a sua classificação máxima em termos de segurança na
certificação CE (EWC120).
Alterações mais significativas:
1. Novo design da estrutura
2. Novo suporte do motor
3. Medidas mínimas de ombreiras e padieira mais baixas
4. A lona passa a poder recolher totalmente dentro do cofre
5. Sistema de instalação simplificado (idêntico ao das portas rápidas)

ATENÇÃO
Para instalações dentro do vão, terá que criar uma estrutura sólida
para afixação das pernas.
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Unni Safe Flama
Cortina corta-fogo

PORTA CORTA-FOGO - FORA DE VÃO

PORTA CORTA-FOGO

CENTRAL INCORPORADA
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Unni Safe Flama
Cortina corta-fogo

MOTOR
DC95

DC120

Alimentação

DC160

24Vdc

Corrente

10.8 A

14.5 A

21 A

Potência

200 W

300 W

700 W

8 RPM

4.2 RPM

RPM

12 RPM

Ruído

LpA < 60 dB (A)

Força

100 Nm

240 Nm

Temperatura de funcionamento
Nível de Proteção

IP55

Frequência de Trabalho

50 %

LONA

QUADRO DE CONTROLO

Fio

2000 dtex PES HT

Peso

710 g/m

Resistência à tração

> 4500 N/5 cm

Resistência ao rasgo

> 4600 N/5 cm

Aderência

6-7%

Acabamento

4400 cN

Temperatura de funcionamento

< 1100 °C sem tensão mecânica
< 600 °C com tensão mecânica

90

480 Nm

-25 °C ~ 55 °C

Alimentação

230 Vac 50 Hz

2

ESTRUTURA
Aço galvanizado

DX51D +Z
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Unni Safe Ecoscreen Souple
Cortina de acantonamento para a compartimentação dos fumos

DESCRIÇÃO
Ecoscreen Souple é uma cortina de acantonamento em tela de
construção robusta que garante uma elevada resistência ao fogo
A2s1d0 (M0) em conformidade com a IT 246. Ultraleve, a sua montagem
é efetuada no local para facilitar a manutenção e a instalação
respeitando a configuração do local - nomeadamente
a passagem de tubagem ou a existência de instalações técnicas. A
cortina é fixada ao teto através de uma barra de fixação e uma barra de
lastro na parte inferior assegura a devida tensão da tela.
VANTAGENS
• Ideal para os edifícios de grandes dimensões.
• Uma tela ultraleve para facilitar a instalação e a
manutenção.
• Elevada resistência ao fogo - A2 s1 d0 (M0).
• Adaptável a todas as configurações de edifícios.
• Sem limites de dimensionamento.
DESCRITIVO TIPO
A compartimentação das áreas é assegurada por telas de
acantonamento leves da marca Unni.Smoke, com certificação CE em
conformidade com a norma EN 12101-1. Reação ao fogo A2s1d0 (M0)
e classificação DH 30.

TELA DE ACANTONAMENTO
A tela de acantonamento constitui uma separação vertical colocada na
parte inferior do teto ou do piso alto de modo a se opor à propagação
lateral do fumo e dos gases de combustão tóxicos. Este dispositivo é
incontornável para compartimentar os grandes volumes a desenfumar
e permite assim otimizar a desenfumagem natural para os exutores.
Classificação

DH 30

Espessura

0,45 mm

Reação ao fogo

A2s1d0 (M0)

Peso

450 g/m²

Objetivos da tela de acantonamento
• Manter livres as vias de evacuação e de socorro.
• Facilitar o combate ao incêndio
• Impedir danos aos elementos de construção
• Impedir explosões de gás não queimado.

Barra de Fixação
Perfil em aço de 30 mm de largura

Barra de Lastro

Tela
Tela composta de fibra de vidro revestida
de poliuretano nas 2 faces. Elementos
padrão com 4,5 ml produzidos em fábrica
com uma bainha alta, se requerido, na
qual é integrada uma barra de fixação
e uma bainha baixa para a instalação de
uma barra de lastro.
Cor padrão: cinza alumínio
(Branco opcional)
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