PLACO® RIGI 60
Perfilaria

EN 14195 / RP 35.12

Descrição do produto

Armazenagem e conservação

Perfil metálico em aço galvanizado, fabricado através de um
processo de laminação a frio. Elemento horizontal que forma
a estrutura de suporte horizontal do teto contínuo suspenso
Rigitone®.

Armazenar sobre superfícies planas e nunca expostas à
intempérie, mantendo-os cobertos e ao abrigo do sol e da
chuva.
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Valor

Normas
EN 14195,Componentes de estrutura metálica para sistemas de placas de gesso
laminado - Definições, requisitos e métodos de ensaio.

Reação ao fogo
A1

Tipo de material
DX51D

Classe de revestimento de proteção
contra corrosão
Z140

Peso por metro linear
0,62 kg

Espessura do metal
0,6 mm

Tolerância de espessura
+/- 0,05 mm

Momento de inércia
Ix = 0,67 cm4

Comprimento
(mm)

4000

3000
Tolerância
(mm)
Ud/Pacote

+/- 4
10
Ud/Palete

420

420
Dimensões (mm)
Dimensões (mm)
Tolerância

a
60,00 mm
+/-0,5

b
28,00 mm
+/-0,5

d
5,00 mm
+/-0,5

Condições de instalação
Manipulação

Consulte o Manual de Soluções de Construção em Placa de
Gesso Laminado e o Manual do Instalador Placo®.
Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte
Categoria 4.
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A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos,
os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A.. A
SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas
técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com
as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.
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