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NOME

DESCRIÇÃO

GUIA FLEXÍVEL COBRA
O Guia Flexível Cobra nasceu para satisfazer as mais sofisticadas e
criativas exigências dos instaladores. Este resultado foi possível
através de um planejamento minucioso com precisos cuidados na
sua realização
A estrutura inovadora com memória de forma elástica e ao mesmo
tempo robusta permite fácil flexão, instalação e garante aos
instaladores muitas possibilidades de inovação durante o trabalh
Graças à sua consistência, consegue manter perfeitamente a
curvatura sem utilização dos outros sistemas de reforço
Adaptar-se nas paredes curvas, perfis, arcos e paredes inclinadas
Os montantes verticais com forma de “C” se movimentam no
interior da guia sem nenhuma dificuldade
A fixação das placas é fácil e segura ,visto que, na sua estrutura
contínua, os parafusos encontram sempre um ponto de fixação
Permite fixações com ângulo variável
Não precisa de duas pessoas para o posicionamento e a instalação
na obra

MATERIAL

Chapa de aço zincada de espessura 0,6mm - DX51D Z140,
fabricada de acordo com as normas Européias EN 10346/2009 EN 10143

CERTIFICAÇÕES

De acordo com as normas Européias EN 14195/2005 – UE
305/2011
O Guia Flexível 28mm é certificada também de acordo com EN
13964/2014
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MEDIDAS Larguras disponíveis :






A 28mm – B 30mm
A 50mm – B 40mm
A 70mm – B 40mm
A 75mm – B 40mm
A 100mm – B 40mm
Cumprimento fixo dos perfis 3000mm, com uma tolerância
máxima de +2%

PESOS

ARMAZENAMENTO
EMBALAGEM







COBRA 28mm: 0,36 Kg/metro linear
COBRA 50mm: 0,54 Kg/metro linear
COBRA 70mm: 0,60 Kg/metro linear
COBRA 75mm: 0,64 Kg/metro linear
COBRA 100mm: 0,74 Kg/metro linear
Deve ser protegido contra a ação de agentes atmosféricos
Um palete completo contém 25 pacotes. Cada pacote contém
8 perfis. No total 200 pcs. = pelo menos 600 metros lineares de
produto.
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