SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA
FACHADAS, PAREDES E TETOS CURVOS

SISTEMA UNIFIX

PLACA DE CIMENTO ALIGERADO
REFORÇADO COM FIBRAS

EN 12467 RESISTÊNCIA AOS AGENTES ATMOSFÉRICOS

CATEGORIA A
INTEMPÉRIES – HUMIDADE ELEVADA -GELO

SISTEMA DE CONSTRUÇÃO EM SECO PARA O EXTERIOR

sistema UNIFIX

UNIFIX é um sistema de construção para a realização de paredes, fachadas
ventiladas e tetos em exteriores que se caracterizem pela sua resistência
a humidade e gelo que também pode ser utilizado para tetos falsos e
divisões interiores com humidade relativa alta e altas temperaturas.

O sistema UNIFIX oferece excelentes soluções inovadoras graças as altas
prestações das placas UNIPAN. Estas placas de cimento e outros componentes
caracterizem-se pelo acabamento da superfície com dupla capa de fibra de vidro y
recobrimento polimérico. Isto faz que sejam ideais para o uso exterior já que
suporta o gelo, agua e h u m i d a d e prolongada.
Nosso departamento técnico está disponível para proporcionar-lhe todos os
detalhes técnicos necessários e escolher a solução construtiva que pode
satisfazer as melhores necessidades do seu projeto.

VANTAGENS

Em comparação com os sistemas construtivos mais tradicionais UNIFIX com sua
montagem em seco permite adaptar sua curvatura incluído no caso de construções
arquitetónicas particularmente complexas aportando vantagens tanto nos
rendimentos como nos resultados económicos.

FACILIDAD DE MONTAGEM

Que se traduz numa importante economia devido ao melhor rendimento da mão-deobra, equipamentos e estruturas de apoio, com uma simplificação em termos de
logística, movimentação de materiais e gestão de obra.

ALTAS PRESTAÇÕES

Obtém-se uma importante economia no peso com a mesma espessura das paredes,
com a vantagem de poder incrementar a presença de material isolante e uma
considerável flexibilidade na montagem. Isto permite obter um alto rendimento em
termos de isolamento térmico e acústico e de comportamento ao fogo e também o
aumento da resistência sísmica em comparação com os edifícios tradicionais. Algumas
das características exclusivas deste sistema são a resistência a agua, ao fogo, ao gelo e
inatacável por fungos e bactérias num ambiente saturado de humidade e vapor.

MAIOR SUPERFICIE ÚTIL

Redução da espessura da parede mantendo o mesmo rendimento, produz um
aumento na área superficial disponível com uma vantagem evidente em termos de
rendimento económico.

IDEAL PARA A
REHABILITAÇÃO

Não se necessita reforçar a estrutura do edifício dada a redução de peso.

solução inovadora

nos limites da arquitectura__

SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
Menor consumo de energia para o aquecimento
arrefecimento resultando em menores emissões de CO2.

e

Redução do consumo de recursos (agua e materiais) devido ao
ciclo de produção industrial controlado.
Menos contaminação em fase de construção e de transporte
graças a redução de peso e do volume dos materiais utilizados.
Menos peso e mais área utilizável do edifício com a mesma
superfície.

CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
O sistema prevê vários graus de proteções térmicas e
acústicas também para edifícios avançados de classe A.
Altos rendimentos sísmicos em estruturas ligeiras
devido a flexibilidade das estruturas de aço e peso
aligeirado total do produto.
Realização de paredes côncavas e convexas diretamente
“in sitio” com a capacidade de curvatura em seco com
um radio de 150 cm (placa UNIPAN) e de 15 cm (placa
UNIFLEX com uma espessura de 12,5 mm).
Grande grau de salubridade incluído em situações
extremas graças a componentes completamente
inorgânicos e especiais tecnologias de produção que
impedem a formação de mofo e humidade.
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O sistema UNIFIX da SERC EVOLUÇÃO permite aos projetistas expressar novas ideias e
explorar novas formas de construir. Desenvolver novos modelos para interpretar o espaço
arquitetónico com originalidade absoluta.
As placas UNIFLEX, com radios de curvatura até 15 cm permitem soluções de desenho até
horas inatingíveis.
No há sistemas no mundo com este grau de flexibilidade: UNIFLEX é um sistema único e
patenteado que os projetistas mais inovadores têm experimentado com êxito. Com altas
características de resistência, capazes de suportar as condições climáticas más adversas,
como altas temperaturas, elevada humidade ambiental e presença de gelo.
A diferencia de produtos similares as placas UNIPAN estão classificadas em “categoria A” na
resistência aos agentes atmosféricos.
Esta classificação pode demostrar através de ensaios experimentais realizados em
conformidade com a norma europeia EN 12467 sua idoneidade para aplicações sujeitas a
altas temperaturas, fortes humidades e gelo extremo.

liberdade de desenho

ao serviço da criatividade__
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SISTEMAS CONSTRUTIVOS
DE FACHADA

A atividade da SERC EVOLUÇÃO no campo da arquitetura se baseia na implementação
de sistemas a medida das necessidades do cliente, as condições ambientais no qual o
edifico é construído e sobre tudo de acordo com a mesma linguagem arquitetónica do
projetista.
Os sistemas da SERC EVOLUÇÃO não são um conjunto de produtos de catálogo mas sim
uma serie de sistemas e tipos de fachada devidamente adaptados e desenhados que se
convertem numa solução requerida pelo cliente e projetista.
Isso é possível graças a experiencia da SERC EVOLUÇÃO com uma equipa de técnicos com
grande experiencia em isolamentos térmicos e acústicos, cálculos estruturais e de
proteção contra incêndios. Com capacidade de oferecer aos seus clientes soluções
especializadas com a colaboração gabinetes de arquitetura de renome.

um sistema completo

envolventes arquitetónicos__
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SOLUÇÃO FEXIVEIS PARA LOCAIS
COM PROBLEMAS AMBIENTAIS:
SPAS
PISCINAS
GIMNASIOS
SALAS
TERMALES
SALAS DE ESPECTÁCULOS
RESTAURANTES
DISCOTECAS

O sistema permite soluções não só em condições extremas que se caracterizem pela constante
presença de elevada humidade como piscinas e balneários como também compartimentos
especiais como porões, ginásios, etc…
A presença constante de água e humidade tal como em spas requerem soluções que
mantenham secas as redes elétricas e técnicas.
O sistema UNIFIX tem soluções para interiores com placas que não alterem suas características
mecânicas com presença de humidade (não aumentam de tamanho) e que garantem uma
ótima proteção. Um sistema de parede que proporciona valores de rendimento de isolamento
térmico e acústico superior ao das paredes convencionais. As instalações de redes de domótica
tornam-se mais fáceis de instalar tanto em edifícios novos como em reabilitações.
As divisões são mais ligeiras e menos voluminosas obtendo-se o mesmo rendimento.
Os sistemas de montagem são rápidos e “em seco” e não requerem nenhum tratamento de
água ou equipamentos especiais. As superfícies estão imediatamente prontas para a aplicação
do acabamento graças a eliminação do “tempo de secagem” típico dos edifícios tradicionais.

ambiente húmido

versatilidade para todo o tipo de desenho__

pareti con diverse funzioni termiche

UNIPAN
PLACAS DE FIBROCIMENTO
NÃO CONTÉM
GESO
CELULOSA
AMIANTO

*
PARA USO EM SITUAÇÕES
DE FORTE GELO
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externo/interno

__dados técnicos _

O sistema UNIFIX graças a composição dos seus elementos
integrantes permite eleger a solução mais adequada as
necessidades de projetos específicos. Que se trate de fachadas
exteriores ou de divisórias interiores encontra-se a mais ampla
gama de soluções em função dos parâmetros solicitados.
Resistência mecânica, flexibilidade, isolamento térmico e
acústico, resistência as intempéries e as situações extremas e
tudo só com um único produto.
A seguir encontrará algumas soluções construtivas comuns com
referenciais as normas em vigor e para diferentes tipos de
aplicações.
Se necessitar de mais informações relativamente a legislação em
vigor, seleção de solução, características técnicas, prestações,
instalações apropriadas consulte o nosso departamento técnico.
.

* Categoria de resistência aos agentes atmosféricos
segundo a norma EN 12467: placas
de fibrocimento reforçadas expostas a condições de
alta temperatura, forte humidade e gelo.
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divisórias com diferentes funções térmicas
Divisória com placa isolante e dupla placa exterior.

Divisória com dupla placa isolante e uma placa exterior.

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,29 W/m2K a 0,15 W/m2K

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,26 W/m2K a 0,07 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,28 W/m2K a 0,12 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,25 W/m2K a 0,03 W/m2K

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 51 dB a 63 dB

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 60 dB a 72 dB

Divisória com dupla placa isolante,
placa de geso intermedia e placa exterior.

Divisória com placa isolante, perfil quadrado interior de
10 x 10 cms e com isolamento e placa exterior.

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,23 W/m2K a 0,08 W/m2K

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,21 W/m2K a 0,09 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,15 W/m2K a 0,02 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,20 W/m2K a 0,06 W/m2K

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 61 dB a 73 dB

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 65 dB a 76 dB

Divisória com dupla placa isolante, perfil quadrado
interior de 10 x 10 cms e placa exterior.

Divisórias com placa isolante, placa exterior e capoto.

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,15 W/m2K a 0,08 W/m2K

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,24 W/m2K a 0,09 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,12 W/m2K a 0,04 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,15 W/m2K a 0,02 W/m2K

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 65 dB a 78 dB

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 49 dB a 61 dB

Divisória com placa isolante, perfil em “Z” com
isolante, perfil “Ω” e uma placa exterior.

Divisórias com placa isolante, perfil em “Z” com isolante,
placa intermedia, perfil “Ω” e uma placa exterior.

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,22 W/m2K a 0,12 W/m2K

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,22 W/m2K a 0,12 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,20 W/m2K a 0,10 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,20 W/m2K a 0,09 W/m2K

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 45 dB a 55 dB

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 47 dB a 57 dB

fachada ventilada

Divisória com placa isolante, perfil quadrado de 10x10 cms,
perfil em “Z” com isolante, perfil “Ω” e uma placa exterior.
TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,21 W/m2K a 0,12 W/m2K
TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,20 W/m2K a 0,10 W/m2K
ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 63 dB a 74 dB

placa UNIPAN

placa de geso
laminado

isolamento
térmico

capoto

divisória / solo

perfil metálico

divisórias, paredes, tetos falsos

soluções para exterior

recuperação térmica sem ventilação

recuperação térmica ventilada
Parede com perfil em “Z”, perfil em “Ω” e uma placa
exterior.

Parede com perfilaria, placa isolante e uma placa
exterior.

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,26 W/m2K a 0,12 W/m2K

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,27 W/m2K a 0,13 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,02 W/m2K a 0,01 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,03 W/m2K a 0,01 W/m2K

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 64 dB a 75 dB

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 64 dB a 74 dB

Parede com placa isolante, perfilaria fixada ao muro
e uma placa exterior.

Parede com perfilaria em “L”, placa isolante e uma
placa exterior.

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,26 W/m2K a 0,12 W/m2K

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,28 W/m2K a 0,13 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,02 W/m2K a 0,01 W/m2K

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,03 W/m2K a 0,01 W/m2K

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 64 dB a 75 dB

ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 64 dB a 74 dB

fachadas ventilada para recuperação em ambientes húmidos
Fachada com perfil separador em “Ω”
e placa exterior.

Fachada ventilada com perfil separador e
placa exterior.
-

Suporte horizontal
Com bom acabamento
Resistência aos agentes atmosféricos

-

Suporte horizontal
Com bom acabamento
Resistência aos agentes atmosféricos

tetos
Teto falso com perfil em “Ω” e com uma
placa.

Teto falso com varão com placa isolante e placa
exterior

-

TRANSMISSÃO TÉRMICA
de 0,28 W/m2K a 0,14 W/m2K

Teto rígido
Resistência aos agentes atmosféricos
Incombustível A1

TRANSMISSÃO PERIÓDICA
de 0,10 W/m2K a 0,08 W/m2K
ISOLAMENTO ACÚSTICO
de 61 dB a 73 dB

suporte de sistemas fotovoltaicos
Perfil em “Ω” e dupla placa.
-

Resistência aos agentes atmosféricos
Incombustível A1

LIMITES LEGAIS
Para edifícios Classe A: Transmissão de 0,12 a 0,20 W/m2K

TRANSMISSÃO < 0,74 W/m2K
ISOLAMENTO DE FACHADA > 43 dB

FLEXIBILIDADE CONSTRUTIVA

ALTA TEMPERATURA

AGUA E HUMIDADE

Paredes curvas, soluções estéticas inovadoras,
com radios de curvatura até 15 cm… o único
limite é a imaginação. Tudo é possíveis graças
as características das placas UNIPAN e
UNIFLEX e a flexibilidade total do sistema
UNIFIX.

A tecnologia de produção e a ausência de
material orgânico nas placas garantem uma
proteção total contra as bactérias e o mofo
em habitações como saunas, banhos de
vapor, ambiente saturados de humidade, que
se caracterizem mais pelas altas temperaturas.

As placas UNIPAN não são afetadas pela
presença de água.
São ideais para construção de divisórias, tetos
falsos em piscinas e spas.
Sua estabilidade estrutural evita a dilatação e
consequentemente ruturas em azulejos.

DIVISÓRIAS

1

PAREDES

2

3

4

5

TETOS FALSOS

DIVISÓRIAS

1

6

PAREDES

8

TETOS FALSOS

2

3

4

5

6

PAREDES

7

8

TETOS FALSOS

DIVISÓRIAS

DIVISÓRIAS

1
Divisória com placa isolante e
uma placa de cada lado.

1

2

3

4

5

6

7

8

PAREDES

2
Divisórias com placa isolante
e dupla placa de cada lado.

3
Divisória com dupla estrutura metálica,
dupla placa isolante e uma placa de cada
lado.

4
Parede com estrutura
metálica fixada a parede
Com placa isolante e dupla placa.

divisórias, paredes e tetos falsos

_soluções para interiores _ _

INSTALAÇÕES DESPORTIVAS

LIMPIEZA E HIGIENE

LOCAIS PUBLICO

Além da resistência a humidade as placas
UNIPAN caracterizam-se por uma alta
resistência ao impacto.
São por tanto ideal para ambientes
dedicados a desportos de interior incluído
estes onde haja grandes níveis de impacto.

Aa placas UNIPAN são ideais para ambientes
que requerem uma limpeza continua com
desinfetantes líquidos. As altas características
estruturais também permitem a presença de
cargas suspendidas ou salientes (telas,
luminárias) que são típicos nas cozinhas
industriais ou locais de serviço.

Centros comerciais, oficinas, universidades, museus ou qualquer edifício que se
caracteriza c o m g r a n d e p r e s e n ç a d e
público são ambientes que requerem uma
grande resistência, durabilidade, resistência e
flexibilidade, propriedades estas todas
comuns ao sistema UNIFIX.

DIVISORIAS

DIVISORIAS

2

3

PAREDES

4

5

6

PAREDES

7

8

TETOSFALSO

TETOSFALSO

1

2

3

4

5

6

PAREDES

7

8

TETOSFALSO

DIVISORIAS

1

2

3

4

5

6

7

8

TETOS FALSO

5
Parede com estrutura
metálica fixada ao tijolo
e uma só placa.

6
Parede com perfilaria metálica
em ómega e uma placa.

7
Teto falso com perfilaria metálica em
ómega e uma placa.

8
Teto falso sobre estrutura metálica
pendurada, com placa isolante
e uma só placa.

AS PLACAS UNIPAN SÃO FABRICADAS SEGUNDO A NORMA EN 12467.
AS PLACAS UNIPAN CUMPREM COM A NORMA AMERICANA ANSI A118.9 E ASTM
C 1325.
CUMPREM AS EXIGENCIAS DAS NORMAS HUD SOBRE MATERIAIS E
AS NORMAS ANSI 106,11-1.990

UNIPAN
UNIPAN é uma placa de cimento
reforçado com fibras produzidas
num ciclo continuo e obtidas a partir

Suas principais utilizações e aplicação são na construção de fachadas ventiladas, muros
exteriores, coberturas, revestimentos de cheminés, recintos ao ar libre, rodapés, garagem e
suporte para recobrimentos.
As placas UNIPAN proporcionam uma superfície lisa e resistente para a aplicação de telhas
cerâmicas, vidros e pedra natural.
Pode ser alisada com pasta UNIJOINT para obter uma superfície apta para a pintura. São
adequadas para a aplicação num marco de madeira ou aço em n o v a s construções e
reabilitações. Ideal para paredes, tetos falsos, soleiras, beirais e tetos em seco ou em húmido.
Não sofre deterioração com a presença de água, daí sua grande durabilidade em ambientes
saturados de humidade, como quartos de banho, duches, cozinhas, lavandarias e
ambientes ao ar libre.

de uma mistura de cimento Portland
e agregados. Reforçada em ambos
os lados com fibra de vidro e com
recobrimento polimérico. Os bordes
longitudinais reduzem-se e
reforcem-se graças a tecnologia
EDGETECH - cinta de duplo
recobrimento com malha e fibra de
vidro.
Os extremos (bordes) se acoplem.

DADOS TÉCNICOS

VALORES

Marcação CE

EN 12467

Espessura

12,5 / 16 mm

Largura

1200 mm

Comprimento

2000 mm

Peso
Radio de Curvatura
Tolerâncias lineares
Tolerâncias em espessura
Profundidad da junta longitudinal
Modulo de Elasticidade

14,2 / 17,9 kg/m2
1,5 m
+ /- 3 mm
+ /- 0.8 mm
1,5 mm
>3500 -0A

Resistência a flexão (EN 12467)

>8,3 -0A

Carga do vento (Laje SP. 12,5 / 16 perfis int. 400 MM.)

3,6 Kpa

Resistência as raspagens
Resistência ao impacto

>850 N
Nenhum dano

Ciclos congelamento e descongelamento (EN 12467)

100 ciclos

Ciclos de imersão de secagem (EN 12467)

50 ciclos

Ciclos de sol-chuva (EN 12467)

50 ciclos

Imersão em agua quente (EN 12467)

56 dias

Dilatação térmica linear

0,013 mm/°C/m

Condutividade térmica

0,39 W/m°K

Transmisión de vapor de agua

1975 g/hm2
54

Permeabilidad ao vapor de agua µ
Resistência as bactérias

0 (nenhum crescimento)

Resistência aos fungos

0 (nenhum crescimento)

Reação ao fogo

A1 (incombustível)

sistema unifix

___a placa __

UNIFLEX
Uniflex é uma placa produzida num
ciclo continuo obtido a partir de uma
mistura de cimento Portland, e nos
dois lados, reto e verso, com uma capa
de fibra de vidro e revestimento
polimérico. Os bordes longitudinais
são afinados e tem um acabamento
liso e robusto graças a tecnologia
EDGETECH- duplo recobrimento com
malha e cinta de fibra de vidro. Os
extremos (bordos da placa) são retos.

UNIFLEX é uma placa de cimento reforçado, de 12,5 mm de espessura, a mais flexível existente
no mercado, capaz de alcançar um radio de curvatura de 150 mm (para ângulos a 90°) sem
ruturas ou fissuras e sobretudo sem se deformar.
UNIFLEX é a resposta a solicitação de construção de revestimentos globais particularmente
flexíveis, estas placas de cimento reforçado com fibras ligeiras (de peso).
Estão isentas de geso, celulosa e amianto, evitando a sua detioração em presença de água.
Tem por tanto alta durabilidade em ambientes saturados de humidade, altas temperaturas e
também com a presencia contínua de gelo.
A característica principal é a capacidade de adaptar-se a qualquer curvatura… sem a
necessidade de operações prévias sobre o produto.
As placas adaptam-se a qualquer meio e permitem realizar qualquer tipo de arquitetura, até
chegar as formar mais escultóricas.
A instalação não requer equipamentos sofisticados, o equipo normal utilizado nos sistemas
“secos” é o suficiente para a realização das obras mãos complexas.
Facilidade e rapidez de instalação são as características de este inovador produto. UNIFLEX
utiliza-se para o revestimento de vigas e pilares, a realização de arcos, paredes curvas e tetos e
qualquer caso no que seja necessário obter superfícies curvas.
Proporciona una superfície lisa e resistente a aplicação das cerâmicas, de vidro e revestimentos
de cerâmica de ladrilho ou pedra natural.
Pode ser alisado com UNIJOINT para obter uma superfície lisa apta para a pintura.

DADOS TÉCNICOS

VALORES

Espessura

12,5 mm

Largura

1200 mm

Comprimento

2000 mm

Peso

14,2 kg/m2

Tolerâncias lineares
Tolerâncias em espessura
Quadratura
Profundidade da junta longitudinal
Resistência as raspagens

+ /- 3 mm
+ /- 0,8 mm
Em angulo reto
1,5 mm
>850 N

Resistência ao impacto

Nenhum dano

Dilatação térmica linear

0,013 mm/C°/m

Condutividade térmica

0,39 W/mC°

Transmissão de vapor de agua
Permeabilidade de vapor de agua µ

1975 g/h m2
54

Resistência as bactérias

0 (nenhum crescimento)

Resistência aos fungos

0 (nenhum crescimento)

Reação ao fogo

A1 (incombustível)

sistema unifix
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sistema unifix

acessórios para as placas _

PERFILARIA METALICA
São os perfis de suporte das
placas. Perfis metálicos para a
construção de paredes, tetos
falsos, divisórias e fachadas
ventiladas.
Todos os perfis são de aço
recobertos por emersão de
alheação de zinco.
Fabricado conformem a
norma EN 10142.
Medidas variáveis em função
da
especificação
da
instalação.

ACRIJOINT
Recobrimento acrílico de
espessura fina em pasta de
cor
adequada
para
a
aplicação nas placas UNIPAN
e UNIFLEX. Baseado numa
resina acrílica emulsionada,
com areia de quartzo e
dióxido de titânio.
Tem uma grande resistência a
luz e ao ambiente alcalino.
Anti mofo e anti espumante
em dispersão aquosa.

UNIVIS
Parafusos
resistentes
a
corrosão especificados para a
fixação das placas.
Resistência ao nevoeiro
salino: 1500 horas.
Espessura: 4,2 mm.
Comprimento: 32 e 41 mm.
Auto-perfurante.
Cabeça baixa.
Para uso interior e exterior.
Alhetas de auto sujeição por
baixo da cabeça.
Ponta broca para perfis até
espessura de 0,8 mm e
madeira.
Ponta Teks para perfis com
espessura de 0,7 mm a 2 mm.

UNITAPE
Reforço de fibra de vidro para
juntas entre placas UNIPAN e
UNIFLEX.
Rolo de 75 mm e 50 m de
comprimento.

UNIJOINT
Massa a base de cimento
com
resinas.
Mono
componentes
para
ser
utilizado para o tratamento
de juntas e para o alisamento
completa das paras UNIPAN
e UNIFLEX
Disponível em acabamento
normal e rustico.
Cor cinza.
Sacos de 25 kg.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Placa Uniflex fixada com parafuso Univis
Pasta Unijoint para o alisamento
Malha Uniroll em fibra de vidro
Pasta Unijoint para a impregnação.
Pasta Unijoint para o alisamento final
Revestimento acrílico de acabamento
Acrijoint.

UNIJOINT SUPER FINO
Massa a base de cimento com
resinas. Mono componentes
para ser utilizado para o
tratamento de juntas e para o
alisamento completa das
paras UNIPAN e UNIFLEX
Contração
extremamente
elástica,
Assegura um acabamento
extremamente
suave
e
agradável.
Cor branca.
Sacos de 25 kg.

TYVEK
Membrana impermeável e
transpirável ao vapor de
água.

UNIROLL
Rede de fibra de vidro
resistente aos alcalis para o
reforço das placas UNIPAN e
UNIFLEX.
Rolos de 1,1m de largura e 50
m de comprimento.
Peso de 160 gr/m2Dimensão da malha de 4x4,5
mm.
EN-ISO 13934-1
Resistência a tração 2100/N
50 mm.
Alargamento de 3,8 %

sistema unifix

__perfis de PVC_

UNITRIM JOINT
Perfil para juntas de dilatação.

UNITRIM U
Perfil em “U” arquitetónico.

UNITRIM CORNER AV
Perfil de ângulo variável.

UNITRIM CORNER
Protetores de ângulo de 90°.

J DRIP CG
Saída conjunta com canalete.

J DRIP SG
Saída conjunta “L”, sem canalete.

J DRIP
VENTILADO
Saída conjunt a ve nt ilada com
canalete.

BANDA DE VENTILAÇÃO
Seções de 14 a 84 mm.

Exemplos de aplicação de perfis de PVC em diferentes usos.
ventilação em fachadas
J DRIP NETLADO + BANDA VENTILADA

J DRIP VENTILADO + L DRIP SG

ventilação em tetos
J DRIP CG + BANDA VENTILADA

J DRIP CG + BANDA VENTILADA

escorredores
J DRIP VENTILADO

juntas de dilatação
J GRIP SG + J GRIP CG

UNITRIM JOINT

molduras arquitetónicas
UNITRIM U

J DRIP CG

UNITRIM U

SERVIÇO TECNICO SERC EVOLUÇÃO

SERC EVOLUÇÃO oferece aos
projetistas um serviço exclusivo que
responde a qualquer solicitação e tipo
de projeto e proporciona informação
sobre o rendimento dos produtos em
termos de isolamento térmico e
acústico, resistência a cargas, vento,
terremotos e da resistência aos
fungos.

CÁLCULOS ESTÁTICOS
O Departamento Técnico da SERC
EVOLUÇÃO é capaz de resolver todos os
problemas
com
competência
e
profissionalismo, no que diz respeito ao
desenho estrutural e cálculos relativos as
paredes, divisórias e tetos falsos de acordo
as diferentes condições de exposição a ação
dos sismos, ao vento e a aplicação de cargas
especiais.
Através do uso de um software de cálculo
analisamos o comportamento de cada
componente do sistema: da resistência das
placas, parafusos, cálculo das articulações e
as interações com os bordes.

CÁLCULOS TÉRMICOS
O Departamento Técnico da SERC
EVOLUÇÃO é capaz de levar a cabo a
evaluação
dos
parâmetros
termo
higrométricos dos sistemas com a ajuda de
programas especiais que tem em conta
tanto o cumprimento como a legislação
nacional como a evaluação dos parâmetros
restritivos introduzidos por desenhos de
qualidade.
As evaluações também afetam os
parâmetros dos elementos em verão e
inverno das placas UNIPAN em termos de:
•
•
•
•

Transmissão Térmica (U)
Resistência Térmica (R)
Condutividade Térmica (λ)
Transmissão Térmica
Periódica (Yie)
• fator de amortecimento (f)

serviço técnico

interlocutor priviligiado

•
•
•
•

Resistencia térmica (ф)
Capacidade térmica interna e externa (C)
Resistencia dinámica interna e externa
(A)
Simulação dinâmica do comportamento
temporal das estruturas
Também pode ser levado a cabo a evaluação
do risco de condensação na superfície, de
acordo com os três métodos proporcionados
pela norma EN ISO 13788, os os diagramas
de Glaser para a análise da condensação
intersticial.

CÁLCULOS ACÚSTICOS
A SERC EVOLUÇÃO conta com uma equipa
altamente profissional de peritos que pode
realizar evaluações para verificar o
cumprimento das prestações acústicas
requeridas pelo cliente. A SERC EVOLUÇÃO
tem um avançado sistema de cálculo de
isolamento acústico basado na análise
rigorosa e sistemas de física técnica, para la
predição
fiável
e
completa
do
comportamento acústico dos componentes
de
construção efetuados com placas
UNIPAN.

Mediante a apresentação das especificações de
desenho dos edifícios em fase de projeto ou de
execução pode-se fazer um cálculo estimado da
frequência ou índice único com os seguintes
parâmetros:
- O ruido acústico de divisórias interiores
horizontais ou verticais e de fachadas.
- Nivel de isolamento acústico de lajes
realizadas com UNIPAN.
.

Assistência técnica:
• redação das especificações
• preparação dos detalhes de
construção

A SERC EVOLUÇÃO conta com um departamento técnico formado por peritos que graças a
utilização de software específico para o desenho, pode ajudar os projetistas e contratistas no
desenvolvimento da técnica adaptada a suas necessidades, a fim de minimizar os riscos por falta
de desenho detalhados.
A SERC EVOLUÇÃO oferece ao desenhador uma grande base de dados de detalhes estruturais
em formato eletrónico, que contem secções tipo, uniões e acessórios, paredes, tetos falsos e
fachadas com painéis UNIPAN adaptados especificamente a cada necessidade e as condiciones
ambientais.
Oferece um serviço de consultoria para o estudo e preparação do caderno de encargos
p a r a uma descrição detalhada da obra e do projeto av al ia d o c as o a c a so segundo as
necessidades do cliente de modo a permitir uma evaluação económica correta dos custos
sem ter de recorrer a reajusto de preço durante o decorrer dos trabalhos.

serviço técnico

documentação de suporte

Lâmina adesiva
Placa Specialwall
espessura 12 mm

Chapa de reforço
h= 300 mm

Perfil metálico

Parafuso

Perfil

Asistencia técnica
e pos-venda

A SERC EVOLUÇÃO é um partner competente que se pode recorrer com confiança. Designers,
empreiteiros e aplicadores podem apoiar-se na nossa equipa de peritos que oferecem
serviços de consultoria integrais que vão desde o desenho até a execução das obras.
O projeto realiza-se n uma fase previa com a busca das diferentes soluções as necessidades
do cliente e as condições ambientais. O serviço inclui a v e r i f i c a ç ã o dos detalhes de
construção, especificações, cálculos estáticos e isolamento acústico e térmico.
Garante-se em toda a Europa e realizado por pedido inspeções “ad hoc” medições acústicas e
assistência técnica “in situ” para a execução do trabalho de maneira profissional. Os produtos
podem ser cobertos por um seguro “de instalação e substituição” para a proteção do
comprador na durabilidade dos mesmos.

serviço técnico
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MEDIÇÕES E AMOSTRAS DE SERVIÇOS EM OBRA
A SERC EVOLUÇÃO tem o equipamento necessário de acordo com as
normas em vigor para a medição em obra de :
- Rw isolamento acústico de paredes, tetos falsos e lajes.
- O índice de nível de ruido de tráfico L´nw do pavimento seco
efetuado com UNIPAN.
- Índice de isolamento de fachadas D2m,nT,w
A equipa técnica da SERC EVOLUÇÃO esta composta por técnicos em
acústica capazes de realizar qualquer tipo de amostra.

ENTREGAS GARANTIDAS EM PORTUGAL
A SERC EVOLUÇÃO encarrega-se de entregar em todo o território nacional
(continente e ilhas).
MARCAÇÃO CE E ASTM
As placas UNIPAN tem marcação CE (EN 12467) e são conforme as normas ASTM
americanas. Estas condições permitem que se possa oferecer uma solução global
em todas as partes do mundo, o que garante ao construtor e projetista o
cumprimento das normativas técnicas estabelecidas pelos diferentes pais.

produtos de construção

marcação CE

Um dos princípios da União
Europeia é a libre circulação de
mercadorias, este princípio aplica-se
para a criação de um grande
mercado único europeu e a
eliminação dos obstáculos ao
comercio que representam os
diferentes
regulamentos técnicos atuais en
cada Estado miembro.

Por tanto é necessário elaborar normas técnicas harmonizadas a nível europeu que permitem
substituir as normas técnicas já existentes nos distintos países e ao mesmo tempo garantir um
alto grau de segurança no uso dos produtos. Estes requisitos assumem um papel chave no
âmbito dos produtos de construção, que incluem uma grande variedade de produtos que vão
desde vidro, pedra e similares, janelas e portas, placas de geso, geotêxtis, membranas de
madeira e dos produtos isolantes, sem contar o numero de pessoas envolvidas como empresas
industriais, administração pública, imobiliárias, empresas de construção, manutenção, etc. As
fortes interações neste setor com as leis e costumes de cada país e as questões relacionadas com
o território e o clima tornem necessário a harmonização das normas técnicas.
REGULAMENTO (UE) Nº 305/2011
O presente regulamento estabelece condições harmonizadas para a comercialização de
produtos de construção que revoga a precedente diretiva 89/106/CEE.
O regulamento especifica que se podem colocar no marcado unicamente produtos de
construção adequados para o uso previsto é de decidir, produtos com características tais que
uma vez entregues em obras possam cumprir com os seguintes requisitos:
- Resistência mecânica e estabilidade (para evitar colapso, deformação ou outros danos)
- Segurança em caso de incendio (em caso de incendio, a aparição e a propagação do fogo e
fumo estão limitados e os ocupantes podem ser resgatados sem por em perigo a segurança das
equipas de resgate)
- Higiene, saúde e ambiente (materiais e componentes que não podem produzir gases tóxicos ou
a contaminação da agua e solo)
- Segurança e acessibilidade de utilização (sua instalação e uso não represente um risco de
acidentes)
- Proteção contra o ruido (o ruido percebido por os ocupantes e circulo de pessoas não deve ser
prejudicial par a saúde)
- Economia de energia e isolamento térmico (que o consumo de energia durante sua utilização
seja moderado)
- Utilização sustentável dos recursos naturais (para garantir a durabilidade, reciclabilidade e
reutilização das obras de construção e seus materiais).
Como se indicou anteriormente, os requisitos essenciais aplicam-se tanto ao produto como ao
conjunto final do edifício.
Um produto marcado CE é “um produto adequado para o uso previsto” não é um resultado por
o caso mas sim um processo caracterizado pelo controlo da produção e a organização do
processo de produção. A marcação CE garante que o produto de construção seja conforme a
todas as disposições aplicáveis das diretivas europeias. Em particular procede-se a marcação CE
quando se cumpre as seguintes condições:
- O produto cumpre com os estândares técnicos (harmonizados da Norma Europeia)
ou bem com a norma nacional correspondente aos estândares harmonizados.
- No caso em que não existe normas harmonizada, o produto cumpre com as normas
nacionais, reconhecido pela Comissão Europeia, que lhe permite beneficiar da presunção de
conformidade. Os textos das normas nacionais que cumprem os requisitos essenciais são
comunicados a Comissão do Ministério da Indústria.
- O produto cumpre com a avaliação técnica europeia ETA.

harmonização técnica
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A marcação CE indica que o produto de Construção cumpre com as normas nacionais
que incorporam as normas técnicas europeias harmonizadas e a etiqueta que leva a marcação
CE deve indicar:
- .Nome e endereço do fabricante (ou importador ou distribuidor)
- Código de identificação única do produto tipo
- As duas ultimas cifras do ano da primeira colocação da marca
- Número de referência da declaração de prestações
- Nível ou classe da prestação declarada
- Número da norma harmonizada europeia ou ETA
- Número do organismo notificado
- Uso previsto do produto
Em poucas palavras a marcação CE tem por missão de garantir o produto ao consumidor,
confirmando que os produtos de construção marcados cumprem os requisitos essenciais em
matéria de segurança e tenham passado as provas requeridas pelas normas técnicas específicas.
Trata-se do que o fabricante possa por os produtos no mercado e não possa ser confundido com
outras marcas.
A marcação CE coloca-se no produto de forma visível legível e indelével e se não é possível
numa embalagem alternativa com carácter subsidiário nos documentos comerciais de
acompanhamento, é proibido por marcas (no produto, marca, embalagem, documentos) ou
outras inscrições suscetíveis de criar confusão com a marcação CE.

DOCUMENTOS TÉCNICOS EUROPEUS
Além do cumprimento das normas técnicas harmonizadas EN, um produto pode ter a marcação
CE, exceto se cumprir a Avaliação Técnica Europeia (ETA). O último é uma apreciação técnica
favorável do produto para o uso pretendido com base na correspondência com os requisitos
essenciais para a construção para a qual o produto é para ser usado; que é emitido após a
conclusão dos exames e testes e com base nos documentos interpretativos e orientação relativa
ao mesmo produto
Pode ser emitido quando:
a) o produto não entra no âmbito de aplicação de nenhuma norma harmonizada existenteb) a Comissão Europeia considere que essas normas não podem ainda ser desenvolvidas.
c) O produto difere significativamente da informação pertinente das normas harmonizadas-

A posse de uma ETA permite ao fabricante de por a marcação CE nos seus produtos,
Um Avaliação Tecnica Europeia (ETA) uma vez emitida é valida em todos os países da
comunidade económica europeia.

produtos de construção
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CERTIFICADO DE CONFORMIDADE
Com fim de aplicar plenamente os princípios de qualidade ao que o Regulamento nº 305/2011
se refere, cada norma harmonizada contém um sistema de comprovação da conformidade que
prevê uma série de verificações que são executadas pelo fabricante e/ou o organismo notificado
de acordo com um sistema que depende do tipo de produto. Mais simplesmente, o fabricante
ou o seu representante autorizado na Comunidade Europeia devem comprovar pelos seus
próprios meios ou através de um organismo de certificação autorizado que os produtos estão
em conformidade com os requisitos das especificações técnicas de acordo com os
procedimentos de avaliação estabelecidos nas normas harmonizadas.
O certificado de conformidade é um sistema que define o conjunto de comprovações e
controles para serem aplicadas em um determinado produto e as suas responsabilidades de
execução entre o fabricante e o organismo notificado.
Compõem-se de uma serie de comprovações e controles:
- Ensaio inicial de tipo de produto (em inglês, Initial type testing, com sigla ITT),
a realizar no seu caso pelo fabricante ou pelo um organismo autorizado.
- Provas periódicas de amostras do controlo tomado em fábrica, no mercado ou em obra, pelo
fabricante (autocontrolo) ou um organismo autorizado.
- Implementação de um sistema de controlo de processo em fábrica (Factory Production
Control, com sigla Fpc).
Existem
vários
sistemas
certificação de conformidade:
Sistema 1+
Sistema 1
Sistema 2+
Sistema 3
Sistema 4

de

SISTEMA DE CERTIFICAÇAÕ DE CONFORMIDADE
O sistema de certificação de conformidade pode ser definido com o grau de seriedade com o
que o produto esta controlado em fabrica e no mercado. A gravidade do controle é
descendente e é indicad, em conformidade com cada produto.

harmonização técnica
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EN 12467
As placas de fibrocimento
dividem-se em:
- 2 TIPOS, dependendo da sua
composição (tipo AT y NT)
- 4 C ATEGORIAS, segundo sua
resistência
aos
agentes
atmosféricos (Categoria A, B, C, D)
- 5 C LASSES, de acordo com sua
Resistência a flexão
- 2 NÍVEIS, de acordo com suas
tolerâncias dimensionais.

A NORMA EN 12467
A norma EN 12467 “placas planas de fibrocimento - Especificação de produto e métodos de
ensaio” descreve os requisitos que as placas de fibrocimento devem possuir (para permitir seu
uso em obras tem que cumprir os 6 requisitos essenciais) a fim de obter a marcação CE. A norma
específica os requisitos técnicos, define os métodos de inspeção e ensaio e define as condições
para a aceitação para as placas planas de fibrocimento para um ou mais dos seguintes usos:
- Placa de revestimentos exteriores.
- Placa de revestimento para paredes e tetos interiores.

COMPOSIÇÃO, ASPETO E ACABAMENTO
As placas estândar compõem-se de cimento ou silicato de cálcio formado a partir de uma
reação química do material silício e calcário, reforçado por fibras. O cimento devera cumprir os
requisitos da norma EN 197-1 ou alternativamente as especificações técnicas da nação que
utiliza a placa. A s fibras de reforço devem ter a seguinte composição:
- Fibras selecionadas sem disposição estabelecida.
- Com textura continua.
- Rede.
As placas podem ter a superfície “acabada” ou “em bruto”, podem colorear-se ou deixarse na sua cor original e recebera recobrimento transparente ou de cor.

CLASIFICAÇÃO DA PLACA
As lâminas de fibrocimento dividem-se em:
- 2 tipos segundo a sua composição (tipo AT e NT)
- 4 categorias segundo sua resistência as intempéries (Categoria A, B, C, D)
- 5 classes de acordo com sua resistência a flexão
- 2 niveles de acuerdo con sus tolerancias dimensionales

2 tipos dependiendo de su
composición

Sobre a composição, a norma considera dois tipos de lâminas de cimento armado:
- Tipo AT placas cuja composição contenha amianto.
- Placas do tipo NT cuja composição não contenha amianto.
O fabricante devera certificar a presença e a libertação de partículas de amianto e sustâncias
nocivas. Na Europa não se permite comercializar produtos que contenham amianto, por
exemplo, placas de tipo AT não podem ser utilizadas no mercado europeu.

4 categorías según su resistencia a la
intemperie

No que respeita a resistência aos agentes atmosféricos, a norma considera as seguintes
categorias:
- cat. A

placas capazes de suportar condições de alta temperatura, alta humidade e fortes
geladas.

- cat. B

placas capazes de suportar condições de alta temperatura, humidade e
ocasionalmente geladas. As folhas devem estar sempre protegidas e não devem
estar sujeitas a condiciones ambientais extremas.

- cat. C

placas para aplicações no interior, onde podem ser expostas a altas
temperaturas e humidade mas não com o gelo.

- cat. D

placas de apoio para aplicações internas.

harmonização técnica
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A norma prevê a execução de testes específicos para determinar as características de
durabilidade das placas de acordo com a categoria ao que pertencem tem que se submeter a
ensaios que implicam a medição da resistência a flexão no extremo de um número
predeterminado de ciclos de congelação-descongelação e ciclos de humidificaçãodesumidificação.
Para as categorias A, B e D, a norma proporciona um teste de fugas de agua: pode haver signos
de humidade por baixo da placa, mas não deve dar-se a formação de gotas de água. Para as
placas que pertencem a categoria D deve leva-se a cabo a medição da permeabilidade ao vapor
de agua.

Reação ao fogo

A legislação também prevê a evaluação da reação ao fogo das placas, com a presunção de que
pertence a classe A1, definido pela Diretiva 96/603/CE, ou por testes em conformidade com a
norma EN 13501-1

A tabela resume os tipos de testes que devem-se realizar para cada categoria de placas.
Categoria
A
B
C
Impermeabilidade
Sim
Sim
n.a.
Água quente
Sim
Sim
Sim
Imersão-secagem
50 ciclos
25 ciclos
25 ciclos
Congelação-descongelação
100 ciclos
25 ciclos
n.a.
Calor-chuva
50 ciclos
25 ciclos
n.a.
Permeabilidade a vapor de agua
n.a.
n.a.
n.a.
Resistência ao fogo
Sim / npd
Sim / npd
Sim / npd
Reação ao fogo
Sim / npd
Sim / npd
Sim / npd
Emissão de substâncias perigosas
Sim / npd
Sim / npd
Sim / npd
(n.a).- Não aplicável
– (npd).- Prestação não determinada.
Ensaio

5 classes de acordo com sua
resistência a la flexão

D
Sim
Sim
25 ciclos
25 ciclos
n.a.
n.a.
Sim / npd
Sim / npd
Sim / npd

No que respeita a resistência a flexão a classificação das placas fazem-se em 5 classes
caracterizadas por diferentes valores do modulo de rotura mínima (MOR) expressadas em
megapascales (MPa). O valor calcula-se a partir da média dos ensaios realizados sobre a placa
em ambas as direções. Para as placas das categorias A e B o valor mínimo do módulo de rotura
avalua-se em ambiente “húmido”, enquanto que as placas das categorias C e D avaluam-se em
“condições normais de ambiente”.
MOR (Mpa)
valores mínimos
EN CONDIÇÕES “HUMIDA”
Classes
Categoria A e B
1
4
2
7
3
13
4
18
5
24

MOR (Mpa)
valores mínimos
EN CONDIÇÕES "AMBIENTE"
Classes
Categoria C e D
1
4
2
7
3
10
4
16
5
22
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2 níveis de acordo com
suas tolerâncias
dimensionais

No que respeita as tolerâncias dimensionais, a norma identifica dois níveis, que caracterizamse pelos valores máximos das tolerâncias para a longitude, largura, espessura, de regulação de
ângulos e esquadros. As placas devem cumprir com todos os requisitos relacionados com o
mesmo nível de tolerância.
OS VALORES DAS TOLERENCIAS DIMENSIONAIS SÃO OS SEGUINTES:
Tolerâncias de longitude e largura
Dimensão nominal “a”
“a” s 600 mm
600 mm < “a” s 1000 mm
1000 mm < “a” s 1600 mm
1600 mm < “a”

Nível 1
± 3 mm
± 3 mm
± 0,3% “a”
± 5 mm

Nível 2
± 4 mm
± 5 mm
± 0,5% “a”
± 8 mm

Nota: “a” é a longitude nominal ou a largura especificada pelo fabricante.

Tolerância para espessura
Placas “sem acabamento”
Espessura nominal “e”
“e” s 6 mm
6 mm < “e” s 20 mm
“e” > 20 mm

Nível 1 e 2
± 0,6 mm
± 10% “e”
± 2 mm

Nota: “e” é a espessura nominal das folhas.
A diferencia entre o valor máximo e mínimo da espessura medida numa só placa não deve
exceder os 10% do valor máximo medido.

Las placas “para uso decorativo”
Espessura nominal “e”
“e” s 6 mm
6 mm < “e” s 20 mm
“e” > 20 mm

Nível 1 e 2
– 0,6 mm + 0,9 mm
– 10% “e” + 15% “e”
– 2 mm + 3 mm

Nota: “e” es el espesor nominal de las hojas.
A diferença entre os valores máximos e mínimos da espessura de uma só folha detetada em 8
medidas previstas pela norma não deve superar os 15% do valor máximo medido.

Tolerâncias para a alineação das esquinas:
Aplicam-se exclusivamente no caso de grandes placas (placas com superfície maior do que 0,4 m
e a relação longitude / largura superior a 3) e indicam-se na tabela seguinte:
Nível 1
0,1%

Nível 2
0,3%

Tolerâncias relacionadas com os ângulos da placa:
Nível 1
2 mm/m

Nível 2
4 mm/m

harmonização técnica

norma EN 12467_

MARCAÇÃO CE
O fabricante ou seu representante na União Europeia é responsável da colocação da marcação
CE, e deve coloca-la conforme a disposição na Diretiva 93/68/CE e inclui-lo dentro dos
documentos comerciais relacionados com o produto (por exemplo, DDT).
A marcação CE deve ser complementada com a seguinte informação:

GLOBAL BUILDING srl
via Matteotti, 10
31048 Loc. Spercenigo di San Biagio di Callalta - TV - ITALY
07
EN 12467
Lastra piana in fibrocemento
Fibre cement flat sheet

- Nome, identidade da marca e direção do fabricante
- Os dois últimos dígitos do ano em que coloque a marca
- Referencia a norma europea EN 12467
- Descrição do produto (nome, material e uso)
- AT ou NT (presença ou ausência de amianto)
- Dimensões
- Classe (1, 2, 3, 4, 5)
- Categoria (A, B, C, D)
- Reação ao fogo

LASTRE UNIPAN
Lastre piane in fibrocemento per pareti e soffitti interni e esterni
Fibre cement flat sheet for internal and external walls and cellings
Dimensioni / Size: 1200x2000x12,5 mm
Tipo / Type: NT (senza amianto / asbestos free)
Livello di tolleranza / Level of tollerance: 1
Classe / Class: 2
Categoria / Category: A
Classe di reazione al fuoco / Reaction to fire class: A1

AS PRESTAÇÕES DAS PLACAS UNIPAN
A placa de cimento reforçado com fibras ligeiras UNIPAN obterem a marcação CE e estão
fabricadas conforme a norma EN 12467.
Adjunto acompanha-se uma copia informativa do marcado CE, o que demonstra que:
- As placas são do tipo NT – sem amianto
- O nível de tolerância dimensional é 1
- A clase de resistencia a flexão é igual a 2
- A categoría de resistencia as intemperies é igual a A
- A classe de reação ao fogo é A1

A classificação das placas UNIPAN faz que sejam adequadas para aplicações em que as
superfícies estão submetidas ao calor, alta humidadee forte geladas. Os testes levados a
cabo para obter a categoria A de resistência as intempéries são os seguintes:
- 100 ciclos de congelação-descongelação onde a placa se submerge em agua a 20° C
durante 2/3 horas e posteriormente se arrefeça a -20° C para 2/3 horas.
- 50 ciclos de imersão de secagem em que a placa submerge-se em agua a temperatura
ambiente durante 18 horas e posteriormente se secarão em uma câmara ventilada a 60°
durante 6 horas.
- Ciclos de 50-chuva em que a folha é golpeada por pulverização de agua quente durante
3 horas e depois se aquece a 60° C durante 3 horas.
- Imersão em água quente a 60° C durante 56 dias.

A superação destes testes e a marcação CE consequente representam uma garantia para o
uso das placas exteriores UNIPAN.
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