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SISTEMA DE FACHADA

Relatório nº 25786

Organismo notificado nº 1239

Uw

COEFICIENTE DE
TRANSMISSÃO
TÉRMICA

3.05
W/m .K2

EN ISO 10077-1

COEFICIENTE DE TRANSMISSÃO TÉRMICA

Fachada cortina composta por nove folhas fixas.

Dimensão: 4500 mm x 4500 mm.

Vidro exterior: Guardian Extraclear Float 6 mm.

Vidro interior: Guardian Lamiglass Clear com 8.38 mm.

Espaçador do vidro: 16 mm.

A . E : 2013S INFORMAÇÕES CONTIDAS NESTE FOLHETO PODEM SOFRER ALTERAÇÕES SEM AVISO PRÉVIO DIÇÃO MARÇO

Fachada cortina composta por oito folhas fixas.

Dimensão: 3860 mm x 2960 mm.

Vidro exterior: Guardian Extraclear Float 4 mm.

Vidro interior: Guardian Lamiglass Clear com 8.38 mm.

Espaçador do vidro: 16 mm.

DESEMPENHO ACÚSTICO

Informação de cálculo nº 25660

R (dBA) = 36.8
A

Organismo notificado nº 1239

DESEMPENHO
ACÚSTICO

37 (-1;-4)dB

Área > 4.6 m

8 câmara 44.1

2

Rw (C;Ctr)

vidro duplo

UNE EN ISO 1470-3

CAPACIDADE DO ENVIDRAÇAMENTO

Específica para cada solução construtiva, abrangendo:

- Elementos com vidro simples de 6 mm a 8 mm de espessura;

DIMENSIONAMENTO

De acordo com o ITE 51 LNEC.

TIPOLOGIAS DE ABERTURA

Integradas:

- Elementos com vidro duplo de 22 mm a 36 mm de espessura.- Janelas projetantes do próprio sistema.

Encastradas:

- Em associação com o sistema A.040 e A.045 e as suas

diversas tipologias de abertura.

E A.080 .XTRUSAL É COMPOSTO POR SEIS OPÇÕES DISTINTAS

5500 mm x 7890 mmESTANQUIDADE À
ÁGUA

RE750
CLASSE

UNE-EN 12155:2000

RESISTÊNCIA À
PRESSÃO DO
VENTO

APTA
UNE-EN 12179:2000

RESISTÊNCIA AO
IMPACTO (exterior)

E3
UNE-EN 12600

RESISTÊNCIA AO
IMPACTO (interior)

I3
UNE-EN 12600

E T INSAIO DO IPO NICIAL

Boletim de ensaio nº 25497

Organismo notificado nº 1239

Fachada cortina composta

por quinze folhas (uma

projetante e catorze fixas).

Dimensão:

PERMEABILIDADE
AO AR
PERMEABILIDADE
AO AR (projetante)

3
CLASSE

UNE-EN 12153:2000

PERMEABILIDADE
AO AR
PERMEABILIDADE
AO AR (mod. fixo)

AE
CLASSE

UNE-EN 12153:2000

SOLUÇÃO HÉLIOS

Solução integrada para envidraçados e

controlo solar.

Vidros e perfis para sombreamento numa só

estrutura. Admite perfis do sistema F.016 com 170 mm e 200 mm

de profundidade, fixos ou orientáveis, posicionados na horizontal

comandados por um motor elétrico. Mecanismos e motor

ocultos.

Os vidros são fixos à estrutura por meio de

F CACHADA LÁSSICA

capas em perfil de alumínio com vedante

em EPDM. As capas têm 50 mm de vista e

são fixas por clipagem.

A fixação dos vidros às travessas é feita por

F T H (TH)ACHADA DE RAMA ORIZONTAL

meio de capas em perfil de alumínio com

vedante em EPDM.

O efeito visual linear horizontal obtém-se pela ausência de perfis

exteriores verticais.

A fixação dos vidros é efetuada por um processo

F V E P (VEP)ACHADA COM IDRO XTERIOR RESO

mecânico, os quais são encaixilhados e posteriormente

fixos por peças e parafusos que asseguram a

transmissão dos esforços à estrutura base.

Os vidros são fixos por colagem sobre um perfil de

F V E C (VEC)ACHADA COM IDRO XTERIOR OLADO

alumínio, integrado no caixilho (quadro), que por sua vez,

está fixo à estrutura base.

Esta solução permite a construção de lanternins, coberturas e

CLARABOIA

envidraçados inclinados, com possibilidade de ventilação

por meio da janela projetante acionada eletricamente.

Os montantes e as travessas são combinados com

capas específicas, as quais possibilitam o rápido

escoamento das águas.

A.080
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Sistema A.080 - Fachada Clássica

Características

Vista exterior:Vista exterior:
Vertical 50 mmVertical 50 mm
Horizontal  50 mmHorizontal  50 mm

Barra isoladora em Poliamida TK 6.6Barra isoladora em Poliamida TK 6.6
Capacidade de envidraçamento:Capacidade de envidraçamento:

Duplo  26 / 30 mmDuplo  26 / 30 mm
Simples 6 / 10 / 12 / 16 mmSimples 6 / 10 / 12 / 16 mm

Junta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDMJunta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDM
Peso máximo admissível por folha fixa: 500kgPeso máximo admissível por folha fixa: 500kg
Possibilidades de abertura:Possibilidades de abertura:

Janela projectanteJanela projectante
Portas e janelas dos sistemas A040 e A045Portas e janelas dos sistemas A040 e A045

Resultados no banco de ensaios

Permeabilidade ao ar - A 4Permeabilidade ao ar - A 4
Estanquidade à água - R 750Estanquidade à água - R 750
Índice de atenuação acústica   RW = 38 dBÍndice de atenuação acústica   RW = 38 dB
Coef. de transmissão térmica da janela   Uw = 3,1 W/m2KCoef. de transmissão térmica da janela   Uw = 3,1 W/m2K

Nota: Valores comprovados por ensaios realizados em laboratórios privados.Nota: Valores comprovados por ensaios realizados em laboratórios privados.
Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade (Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade ( e    0,05) composto
por 4.4.2+12+6mm, com Rw = 40 dB e Uv = 2,7 W/m2K.por 4.4.2+12+6mm, com Rw = 40 dB e Uv = 2,7 W/m2K.
Os valores apresentados estão condicionados pela dimensões e características do caixilho, sua localização e
preenchimento utilizado.preenchimento utilizado.
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Sistema A.080 - Fachada de Trama Horizontal

Características

Vista exterior:Vista exterior:
Vertical, vedante em EPDMVertical, vedante em EPDM
Horizontal  50 mmHorizontal  50 mm

Barra isoladora em Poliamida TK 6.6Barra isoladora em Poliamida TK 6.6
Capacidade de envidraçamento:Capacidade de envidraçamento:

Duplo  30 mmDuplo  30 mm
Simples 10 / 16 mmSimples 10 / 16 mm

Junta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDMJunta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDM
Peso máximo admissível por folha fixa: 500kgPeso máximo admissível por folha fixa: 500kg
Possibilidades de abertura:Possibilidades de abertura:

Janela projectanteJanela projectante
Portas dos sistemas A040 e A045Portas dos sistemas A040 e A045

Resultados no banco de ensaios

Permeabilidade ao ar - A 4Permeabilidade ao ar - A 4
Estanquidade à água - R 750Estanquidade à água - R 750
Índice de atenuação acústica   RW = 38 dBÍndice de atenuação acústica   RW = 38 dB
Coef. de transmissão térmica da janela   Uw = 3,0 W/m2KCoef. de transmissão térmica da janela   Uw = 3,0 W/m2K

Nota: Valores comprovados por ensaios realizados em laboratórios privados.Nota: Valores comprovados por ensaios realizados em laboratórios privados.
Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade (Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade ( e    0,05) composto
por 4.4.2+16+6mm, com Rw = 40 dB e Uv = 2,7 W/m2K.por 4.4.2+16+6mm, com Rw = 40 dB e Uv = 2,7 W/m2K.
Os valores apresentados estão condicionados pela dimensões e características do caixilho, sua localização eOs valores apresentados estão condicionados pela dimensões e características do caixilho, sua localização e
preenchimento utilizado.
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Clássica

Trama Horizontal
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L = Distancia interior entre montantes

Aro móvel  (L- 32)

Aro Fixo  (L + 35)
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Sistema A.080 - Fachada VEP
(Vidro Exterior Preso)

Características

Vista exterior:
Junta entre módulos, vedante em EPDM,
Moldura dos vidros 15 mm

Barra isoladora em Poliamida TK 6.6
Capacidade de envidraçamento:

Duplo  26 mm
Simples 8 mm

Junta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDM
Junta de estanquidade entre módulos assegurada pela sobreposição de dois
vedantes em EPDM
Peso máximo admissível por folha fixa: 500kg
Possibilidades de abertura:

Janela projectante
Portas dos sistemas A040 e A045

Resultados no banco de ensaios

Permeabilidade ao ar - A 4
Estanquidade à água - R 7
Índice de atenuação acústica   RW = 38 dB
Coef. de transmissão térmica da janela   Uw = 3,0 W/m2K

Nota: Valores comprovados por ensaios realizados em laboratórios privados.
Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade ( e    0,05) composto
por 4.4.2+12+6mm, com Rw = 40 dB e Uv = 2,7 W/m2K.
Os valores apresentados estão condicionados pela dimensões e características do caixilho, sua localização e
preenchimento utilizado.
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Sistema A.080 - Fachada VEC
(Vidro Exterior Colado)

Características

Vista exterior:
Junta entre módulos, vedante em EPDM,

Barra isoladora em Poliamida TK 6.6
Capacidade de envidraçamento:

Duplo  28 / 30 mm
Simples 6 / 8 mm

Junta de estanquidade do vidro assegurada por colagem
Junta de estanquidade entre módulos assegurada pela sobreposição de dois
vedantes em EPDM
Peso máximo admissível por folha fixa: 500kg
Possibilidades de abertura:

Janela projectante
Portas dos sistemas A040 e A045

Resultados no banco de ensaios

Permeabilidade ao ar - A 4
Estanquidade à água - R 7
Índice de atenuação acústica   RW = 38 dB
Coef. de transmissão térmica da janela   Uw = 2,9 W/m2K

Nota: Valores comprovados por ensaios realizados em laboratórios privados.
Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade ( e    0,05) composto
por 4.4.2+14+6mm, com Rw = 40 dB e Uv = 2,7 W/m2K.
Os valores apresentados estão condicionados pela dimensões e características do caixilho, sua localização e
preenchimento utilizado.
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L = Largura entre montantes L = Largura entre montantes

Aro Móvel (L + 36)

A = Altura entre Travessas A = Altura entre Travessas

Aro Móvel (A + 36)
Aro Móvel (A + 38)

Aro Móvel (L + 38)

Maquinação e aplicação de acessóris
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Sistema A.080 - Cláraboia

Características

Vista exterior:
Vertical 50 mm
Horizontal  50 mm

Barra isoladora em Poliamida TK 6.6
Capacidade de envidraçamento:

Duplo   30 mm
Simples  16 mm

Junta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDM
Possibilidades de abertura:

Janela projectante

Resultados no banco de ensaios

Permeabilidade ao ar - A 4
Estanquidade à água - R 750
Índice de atenuação acústica   RW = 38 dB
Coef. de transmissão térmica da janela   Uw = 3,1 W/m2K

Nota: Valores comprovados por ensaios realizados em laboratórios privados.
Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade ( e    0,05) composto
por 4.4.2+16+6mm, com Rw = 40 dB e Uv = 2,7 W/m2K.
Os valores apresentados estão condicionados pela dimensões e características do caixilho, sua localização e
preenchimento utilizado.
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Módulo Janela projectante de cobertura
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L = Distância entre montantes

A = Distância entre travessas

Aro móvel (L - 32) (A - 32)

Aro fixo (L + 32) (A + 32)

11.62 5.80 2.826
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Sistema A.080 - Helios
Características

Vista exterior:
Vertical 50 mm
Horizontal  50 mm
Perfis sombreamento com 170 / 200 mm

Barra isoladora em Poliamida TK 6.6
Capacidade de envidraçamento:

Duplo  26 / 30 mm
Simples 6 / 10 / 12 / 16 mm

Junta de estanquidade do vidro assegurada por vedantes em EPDM
Peso máximo admissível por folha fixa: 500kg
Possibilidades de abertura:

Portas e janelas dos sistemas A040 e A045

Resultados no banco de ensaios

Permeabilidade ao ar - A 4
Estanquidade à água - R 750
Índice de atenuação acústica   RW = 38 dB
Coef. de transmissão térmica da janela   Uw = 3,1 W/m2K

Nota: Valores comprovados por ensaios realizados em laboratórios privados.
Para o cálculo Rw e Uw o preenchimento considerado foi um vidro de baixa emissividade ( e    0,05) composto
por 4.4.2+12+6mm, com Rw = 40 dB e Uv = 2,7 W/m2K.
Os valores apresentados estão condicionados pela dimensões e características do caixilho, sua localização e
preenchimento utilizado.
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A distância entre eixos é menor 10 mm que a lâmina para permitir, quando fechada, uma sobreposição de 10 mm.

B = Dimensão do Vão, perpendicular à posição da lâmina B = Dimensão do Vão, perpendicular à posição da lâmina

Medida máxima da lâmina - 3600 mm, dependendo de localizaçãoMedida máxima da lâmina - 2600 mm, dependendo de localização

arredondada, por defeito, à unidade arredondada, por defeito, à unidade
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