PORTARO® FD60 VAI VEM
FICHA TÉCNICA

DESCRIÇÃO GERAL
Porta, aro e mola de piso que permite abertura das portas nos dois sentidos.
Com resistência ao fogo 60 minutos, esta solução está disponível em 1, 2 folhas e abertura
com vidro.

FD60
CORTA- FOGO

CERTIFICAÇÃO
Teste de resistência ao fogo segundo a norma BS 476 Part 22.
Classificação FD60, de acordo com a norma BS 476 Part 22.
PORTA
Interior em aglomerado de alta densidade, características segundo a norma EN 13986.
Orlas perimetrais em madeira de alta densidade revestidas a condizer com a face da porta.
Espessura 54mm.

ANTI SMOKE
ANTI SMOKE SEAL

ARO
Em madeira densa com espessura de 37mm.
Extensão em contraplacado denso ou MDF H, características segundo a norma EN 13986.
Guarnições amovíveis em contraplacado denso ou MDF hidrófugo.
Duplas fitas intumescentes e anti smoke 15 x 4mm.
REVESTIMIENTOS / ACABADOS
Naturdor® - chapa de madera natural o teñida.
Dekordor® 3D - revestimiento con relieve, design vertical y horizontal.
Dekordor® HD - laminado de elevada resistência.
Dekordor® SD - decorative foil.
Lacdor - lacado con colores RAL aproximadas.
ACCESORIOS
Mola de piso com marcação CE.
Pivot superior.
OPÇÕES
Duas folhas
Bandeira.
Grelhas de ventilação.
Chapas de proteção em inox
Aberturas com vidro.

Nota: Dependendo das características ou configurações do produto, as dimensões podem variar. Tendo como objetivo a constante melhoria da nossa gama de
produtos, reservamos o direito de fazer alterações sem aviso prévio. Dimensões em milímetros.
As we are constantly improving our product range, we reserve the right to make changes without prior notice.
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CORTE VERTICAL

CORTE HORIZONTAL

LEGENDA
A - Dimensão da porta
B - Dimensão de passagem livre
C- Dimensão de construção civil
P - Espessura da parede

Pivot

Mola piso com marcação CE

CONFIGURAÇÕES

Uma folha

Duas folhas

Ab. Vidro

Bandeira
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