Corta-fogo

Certificado por entidades internacionais acreditadas, o portaro®
corta-fogo da Vicaima, está concebido para instalação em locais
onde é necessário criar barreira ao fogo, de acordo com a legislação
em vigor.
As portas e aros são construídos com base em madeira e derivados,
podendo integrar diferentes opções de acabamentos ou designs,
assumindo desta forma um papel fundamental na decoração de
interiores, mantendo a nobreza da madeira.
Para cada tipo de utilização, o portaro® corta-fogo pode ser equipado
com acessórios que cumprem funções específicas como, fitas
intumescentes com controlo de fumo, retentores magnéticos, dispositivos de fecho automático da porta ocultos, barras antipânico para
saídas de emergência, aberturas com vidro e fechadura electrónica.
Todos os produtos corta-fogo são testados de acordo com as
Normas EN 1634 - 1 e BS 476:2.
Classificação EI de acordo com a Norma EN 13501-2 e FD de acordo
com a Norma BS 476:2.

PERFORMANCES
E 15 – 1 e 2 F (folhas);
EI30 – 1 e 2 F;
EI60 – 1 e 2 F;
EI30 Inverse - 1 F;
EI45 Inverse - 1 F;
EI30 Vai Vém - 1 F e 2F;
Entidades Certificadoras

Acústico

Soluções de portaro® desenvolvidas para instalação em espaços
onde os requisitos de isolamento sonoro como garantia de conforto
são preponderantes. As diversas performances do conjunto de
porta, aro e acessórios garantem um isolamento acústico até aos
níveis exigidos pela legislação para os diversos tipo de edifícios . A
redução sonora é potenciada pelas características construtivas da
porta, com interiores desenvolvidos especificamente para cada
nível de redução acústica, e que em conjunto com juntas automáticas de calafetagem e perfis acústicos em todo o perímetro do aro,
lhe conferem as mais diversas características acústicas.
Para além dos diversos níveis de atenuação acústica desenvolvidos
para cada solução, existe ainda a possibilidade destas soluções
também serem certificadas corta fogo.

Segurança

PORTA SECURED BY DESIGN (SBD)
O portaro® SBD (Secured By Design) caracteriza-se pelo conjunto de
porta e aro corta-fogo 30 ou 60 minutos, com performances acreditadas ao nível da anti-intrusão e anti-arrombamento. Certificado
segundo as Normas BS para a classe de resistência ao fogo, PAS 23 e
24 como resistente à intrusão e arrombamento.
O portaro® SBD incorpora porta, aro blindado com chapa aço
anti-intrusão, ferragem de segurança, fitas intumescentes e visor de
grande angular.
SBD Corta-fogo 30 minutos, SBD Corta-fogo 60 minutos

PERFORMANCES
AC 32 dB 1 F;
AC 33 dB EI30 1 F;
AC 32 dB EI30 2 F;
AC 35 dB EI60 1 F;
AC 37 dB EI30 1 F;
AC 41 dB EI30 2 F;
AC 42 dB EI30 1 F;
AC 38 dB EI45 1F

SEGURANÇA
Concebido para entrada de habitações, o portaro® de segurança
incorpora porta e aro blindados, dobradiças com pernos anti-intrusão e fechadura segurança com 3 pontos de fixação.
Disponível também com funções de segurança e isolamento acústico associadas. Teste efectuado segundo as Normas BS EN ISO com
redução acústica até 37dB.

Entidades Certificadoras
ENTRADA
Porta e aro concebido para entrada de habitações e escritórios.
Estrutura em réguas de madeira e espessura de 44mm, aro reforçado
com chapa de aço com 1mm de espessura e dobradiças de segurança.
Disponível barra de calafetagem e fechadura de segurança com 1
ou 3 pontos de fixação.
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Desenhos Técnicos

Corta-radiações

Portas capacitadas para utilização em salas de exame e raio X em
equipamentos de saúde, o portaro ® Corta Radiações tem no interior da porta e do aro, chumbo com espessura adequada à protecção
requerida.

PORTARO® ACÚSTICO
portaro® AC 32dB

portaro® EI30 AC42dB

Disponível na versão de 1 ou 2 Folhas com acessórios, tais como
mola recuperadora, fechadura e puxadores em aço inox com
resistência adequada à sua utilização.
Revestimentos disponíveis em dekordor HD cores sólidas, SHD ou madeiras.
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PORTARO® CORTA-FOGO
portaro® EI30 vai vém

portaro® E15 2F
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PORTARO® SEGURANÇA

PORTARO® CORTA RADIAÇÕES

soluções corta fogo, acústicas,
segurança e corta radiações

portaro® 2F corta-radiações não fogo

corte horizontal

corte horizontal

corte vertical

Para mais desenhos técnicos contacte-nos e/ou consulte o nosso website.
GLOBALDIS - Distribuição global de materiais, S.A.
Vale de Cambra
Rua da Vicaima
T. +351 256 426 400

Albufeira
Malhada Velha - Ferreiras
T. +351 289 580 640

Portaro® Técnico
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