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DESCRIÇÃO: 
 
Perfil metálico em aço galvanizado fabricado mediante processo de 
laminação a frio.  
 
 
 
CAMPO DE APLICAÇÃO: 
 
Elemento horizontal perimetral em forma de “U”, que se aparafusa às 
lajes superior e inferior. Asseguram a conexão e alinhamento entre 
montantes verticais THM, nos sistemas de fachada para folha 
completa Placotherm INTEGRA. 
 
 
 

 
 

DADOS TÉCNICOS:  
 

 

• Tipo de aço: DX51D  
 • Espessura (e): 0,70 ± 0,05 mm 

• Revestimento: Z – 275 / 600 g/m2 

• Acondicionamento:  CARATERÍSTICAS MECÂNICAS 

* Outras medidas sob consulta 
 

Rail 
Comprimentos 

disponíveis  
A (mm) * ± 4  

Acondicionamento Lote 

THR 75 3.000 Grupos de 8 unids.  240 unids. 

THR 100 3.000 Grupos de 8 unids.  240 unids. 

 

Rail 
Dimensões (mm) 

Peso 
(kg/m) a 

± 0,5 
b 

± 1 
c 

± 1 

THR 75 75 40 40 0,84 

THR 100 100 40 40 0,97 

 
NORMATIVA: 
 

- UNE – EN 14195 
- Marcação CE segundo norma UNE – EN 14195 
- Marca “N” de AENOR. (RP 35.12) 

 
 

 
COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO: 
 
Euroclasse: A1 (Não combustivel, sem contribuição, grau máximo) 
 
Consultar ensaios correspondentes ao sistema para cada caso. 
 

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO: 
 
Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-
os a coberto e resguardados do sol e da chuva.  
 
 

PRODUTOS COMPLEMENTARES: 
 
Perfilaria, parafusos e acessórios PLACO.  
 

MANIPULAÇÃO: 
 
Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte 
Categoría 5. 
 

FORMA DE MONTAGEM: 
 
Consultar o catálogo e detalhes contrutivos para a solução de folha 
completa para fachada Placotherm INTEGRA. 
 

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa-fé, baseadas no 
conhecimento actual e na experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, 
manejados e instalados em situações normais, e dentro do prazo da sua vida útil. Todos los pedidos são aceites de acordo com os términos 
das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento em vigor. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de modificar 
as especificações técnicas do produto sem prévio aviso. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão actualizada das 
Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite. 
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