Características Técnicas
Moldura Antivandálica

1. Designação do produto
Moldura antivandálica

.

2. Descrição do Produto
Perfil de alumínio anodizado de densidade 2.7kg/m3 e espessura de 2mm.
foi desenvolvida para acrescentar sentido estético à sinalização de segurança,
A Moldura
permitindo uma coexistência harmoniosa entre a parede, a moldura e o sinal.
:
É fornecida com todos os acessórios de fixação/instalação necessários para qualquer sinal

Acessórios incluídos:
- 2 parafusos para fixação à parede
- 2 anilhas de nylon
- 2 parafusos sextavados interior
- matriz de furação
A moldura é fornecida já montada, permitindo uma instalação
rápida.

3. Aplicação
De acordo com o Catálogo Sinalux, no capítulo “Molduras e Calhas de alumínio”.
pode ser instalada por meio de parafusos, que lhe conferem características
A moldura
ou com um adesivo de
antivandalismo ou simplesmente colada à parede por intermédio da Cola
dupla face.

4. Comportamento à oxidação
O alumínio e as suas ligas, pelas suas características de leveza, de resistência mecânica e de resistência à
corrosão são amplamente utilizados no fabrico de produtos para a construção civil (caixilharia de janelas,
instalações elétricas (iluminação), em mobiliário urbano, em escadas e em acessórios diversos).
O desenvolvimento e a otimização de processos de tratamento de superfície, como a anodização, aumenta
significativamente a resistência à corrosão e confere um bom aspeto estético ao alumínio, tornando-o
particularmente adequado para aplicações em que é exigida a conservação do aspeto superficial por longo
tempo.
apresentam um revestimento anódico como ação de proteção anticorrosiva do
As molduras
alumínio.
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6. Dimensões e Cor
Cor da moldura: cinza (cor natural do alumínio)
Dimensões: A moldura é aplicável apenas a sinais de formato quadrado e retangular e é fornecida nas medidas
pretendidas.

7. Limpeza
Produtos que não requerem cuidados especiais, bastando limpar com um pano seco.

8. Garantia
Em condições normais de aplicação e limpeza adequada, é proporcionada uma garantia de 5 anos.
Para aplicações em ambientes externos, ambientes húmidos ou com presença de água com forte teor ácido ou
alcalino (ex: Calcário e Cloro), este prazo poderá ser diminuído.
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