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A Saint-Gobain é uma das 100 empresas mais inovadoras do 
mundo. Com 350 anos de existência, emprega mais de 
170.000 colaboradores, distribuídos por 67 países. A 
Saint-Gobain desenvolve, fabrica e comercializa produtos e 
soluções de conforto muito presentes em todo o tipo de 
edifícios. Referência mundial do habitat sustentável e líder 
na distribuição de materiais de construção possui marcas 
que são sinónimo de inovação e qualidade, como é o caso da 
Gabelex e Eurocoustic. 

A Eurocoustic é uma empresa fabricante de tectos em lã de 
rocha desde 1979. Os seus mais de 30 anos de experiência 
acreditam-na como uma marca de referência no seu sector, 
reconhecida no mercado, devido aos seus produtos de 
elevadas prestações acústicas e decorativas. Apostando 
fortemente na concepção e desenvolvimento, trabalham 
continuamente na evolução dos seus produtos, adaptan-
do-os às necessidades cada vez mais exigentes dos projectos 
da actualidade. 

A gama de produtos Tonga®, com mais de 30 anos de vida no 
mercado e mais de 2 milhões de m2 vendidos por toda a 
Europa, é uma solução única no mercado.

A Gabelex – Indústria de Tectos Metálicos S.A. está presente 
no mercado desde 1980. A empresa iniciou a sua actividade 
no fabrico de perfis para suspensão de tectos. Graças a uma 
evolução sustentada e um crescimento no mercado foi 
possível oferecer aos seus clientes a mais completa gama de 
sistemas de tecto do mercado, nomeadamente painéis 
metálicos, quadrículas, lâminas e perfis metálicos, utilizan-
do como matérias-primas o aço e o alumínio de elevadas 
prestações. 

No ano de 2003, a Gabelex foi adquirida pelo Grupo 
Saint-Gobain, incorporando desta forma os valores e a visão 
de um grupo com 350 anos de experiência. A Gabelex S.A. 
dispõe de um Sistema de Gestão de Qualidade segundo a 
norma ISO 9001, que demonstra o seu compromisso com a 
qualidade dos seus produtos e serviços, a satisfação dos seus 
clientes e uma melhoria contínua.



 BUILDING 
INFORMATION 

MODELING

Objectos com o máximo detalhe de prestações técnicas.
Renderização dos produtos.
Total integração com software Autodesk Revit.
Integração a 100% de tudo o que é necessário para a sua 
modelização.
Resposta rápida e completa a todas as suas questões.
Documentação técnica e vídeos tutoriais.
Suporte técnico.

A Gabelex oferece através da sua página de internet
elespecialistasentechos.com um acesso rápido e 
directo a uma área vocacionada para prescritores, 
com toda a documentação BIM que necessita:
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O princípio de absorção acústica 

A energia sonora que incide nas paredes é dividida em 
energia transmitida, energia refletida e energia absorvida. 
Segundo a natureza das paredes do local é possível actuar 
sobre a quantidade de energia absorvida e consequente-
mente sobre a energia refletida. A capacidade de absorção 
de um material é medida através do coeficiente de absorção 
Alpha Sabine por frequência, com uma escala de 0 (sem 
absorção) a 1 (máxima absorção).

Controlo de reverberação

O tempo de reverberação (Tr) é o tempo que o som demora a 
baixar dos 60 dB após a interrupção da emissão sonora; 
tempo expresso em segundos. 

O tempo de reverberação é um critério físico que define a 
qualidade acústica de um local. Quanto maior for o tempo 
de reverberação, mais incómodo é o fenómeno denominado 
de eco e mais ruidoso é o espaço. A redução e controlo do 
tempo de reverberação exigem a instalação de materiais 
com boa absorção acústica.

Condicionamento 
acústico

Conceitos básicos

A correção acústica de um local

A correção acústica tem como finalidade adaptar a qualida-
de acústica em função das necessidades do local. 

Permite:

Melhorar a qualidade de audição do local (cinema, 
escolas, salas de conferências,…), tornando-o confortável.

Reduzir o nível sonoro de um local ruidoso (escritórios, 
cantinas), tornando-o aceitável. 

A correção acústica é efectuada através da escolha adequa-
da dos materiais, tendo em conta o seu coeficiente de 
absorção, a volumetria do local e o tempo de reverberação 
adequado.

O conforto acústico

O conforto acústico é obtido através de um controlo de 
reverberação do som.



Exigências: Tempo de Reverberação e Absorção Acústica 
(extracto retirado do DB-HR de Abril de 2016)

Tempo de reverberação máximo para salas de aula, salas de 
conferências, cantinas e restaurantes:

O tempo de reverberação em salas de aula e em salas de 
conferências vazias com volume inferior a 350 m3: <0,7 s.

O tempo de reverberação em salas de aula e em salas de 
conferência vazias, incluindo mobiliário, com volume 
inferior a 350 m3: <0,5 s.

O tempo de reverberação para restaurantes e cantinas 
vazias, independentemente do volume do espaço: <0,9 s.

Norma CTE

OS TECTOS EUROCOUSTIC CUMPREM 
COM O CTE “CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN” (normas que regulam a 
construção de edifícios em Espanha)

Classes de absorventes acústicos

Classe de absorção acústica w

Norma UNE-EN ISO 11654:1998

Esta norma classifica os produtos em classes de absorven-
tes acústicos, segundo os seus valores α

w
, em classes A, B, C, 

D e E, sendo a classe A a que apresenta os melhores 
resultados.

A 0,90; 0,95; 1,00

0,80; 0,85

0,60; 0,65; 0,70; 0,75

0,30; 0,35; 0,40; 0,45; 0,50; 0,55

0,25; 0,20; 0,15

0,05; 0,10

B

C

D

E

Sem classificação

p
Coeficiente de absorção acústica 

Classe A

Classe B

Classe C

Classe D

Classe E

Frequência (Hz)

1

0,8

0,6

0,4

0,2

0
125 250 500 1000 2000 4000

Exemplo prático:

– Uma sala com 4,5 metros de altura e uma área de tecto de 
100 m2 requer, segundo a fórmula, um tecto com absorção 
acústica de α

w
 = 1.

– Os tectos Tonga®, devido à sua máxima absorção acústica 
(α

w
 = 1) permitem obter excelentes resultados, inclusive nas 

condições mais adversas. 06
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Foto: “Oficina de Turismo. Madrid, Espanha”. “Arquitecto: José Manuel Sanz” “Fotógrafo: José Cullen”.

Rua dos Mártires
Monte Largo Aldão Apartado 113
4801-910 Guimarães

Sede Portugal

Zona Norte e Zona Centro Sul
+351 962 149 312

Zona Norte Centro, Zona Sul e Ilhas
+351 962 149 307

Atendimento ao cliente:

+351 253 424 540
+351 962 149 304

gabelex@saint-gobain.com
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Foto: “Escritórios da Sonae”. Porto, Portugal.
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Foto: “Escola Tècnica d’Igualada”. Barcelona, Espanha.

GAB Standard
SISTEMA DE TECTO
COM PERFIL OCULTO



GAB Standard 1
Painel com 4 cantos retos.
Dimensões: Largura de 300 mm e comprimento variável (máx. aconselhável 
2500 mm)
Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)

GAB Standard 2
Painel com 4 cantos biselados. 
Dimensões: 600x600 mm / 1200x300 mm
Sistema de montagem:  Estrutura simples com perfil oculto 
(Montagem habitual)

GAB Standard 3
Painel com cantos biselados nas laterais e cantos retos nos topos.
Dimensões: Largura de 300 mm e comprimento variável (máx. aconselhável 
2500 mm)
Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)

GAB Standard - Sistema autoportante
Painel com 4 cantos retos (GAB Standard 1).
Dimensões: Largura de 300 mm e comprimento variável (máx. aconselhável 
2500  mm)
Sistema de montagem: Painel apoiado em cantoneira ou perfil “T” Quick-Lock 
à vista

Estrutura dupla para GAB Standard (Montagem alternativa)
GAB Standard 1 
GAB Standard 2
GAB Standard 3
Sistema de montagem: Estrutura dupla com perfil oculto (Montagem alternativa)



Estrutura simples com perfil oculto

(Montagem habitual)

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos retos

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras dimensões sob consulta

GAB Standard 1
Painel com 4 cantos retos • Perfil oculto em alumínio extrudido

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil e rápida montagem / desmontagem

• Estética

Dimensões Largura: 300 mm 

Comprimento: variável (máx. aconselhável 2500 mm)

Materiais

Revestimentos

Cantos

Sistema de 
montagem

Perfurações Ver página 121

Acesso ao sub tecto
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcação CE
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
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Medida variável

34 mm
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m
m

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

Painel STD1 Peça de suspensão SGSV
para perfil 1PST

Perfil de suspensão 
1PST

Peça de união 
para perfil 1PST
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GAB Standard 2
Painel com 4 cantos biselados

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos biselados

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Dimensões 600 x 600 mm

1200 x 300 mm

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

• Perfil oculto em alumínio extrudido

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil e rápida montagem / desmontagem

• Estética

Estrutura simples com perfil oculto

(Montagem habitual)

Sistema de
montagem

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcação CE
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
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600 ou 1200 mm

36,5 mm
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Componentes

Painel STD2 Perfil de suspensão
1PST

Peça de união
para perfil 1PST

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

Peça de suspensão SGSV
para perfil 1PST
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GAB Standard 3
Painel com cantos biselados
nas laterais e cantos retos nos topos

• Perfil oculto em alumínio extrudido

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil e rápida montagem / desmontagem

• Estética

Pós-lacado (sob consulta)

Laterais: cantos biselados

Topos: cantos retos

Pré-lacado

Dimensões Largura: 300 mm 

Comprimento: variável (máx. aconselhável 2500 mm)

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Estrutura simples com perfil oculto

(Montagem habitual)

Sistema de
montagem

Acesso ao sub tecto
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcado CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras dimensões sob consulta

Outras espessuras sob consulta

Materiais

Pontos fortes
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Medida variável

36,5 mm

60
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m
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0 

m
m

Componentes

Painel STD3 Perfil de suspensão 
1PST

Peça de união
para perfil 1PST

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

Peça de suspensão  SGSV
para perfil 1PST
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GAB Standard 
Sistema autoportante • Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil e rápida montagem / desmontagem

• Estética

Painel GAB Standard 1

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos retos

Pré-lacado

Dimensões

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Sistema de
montagem

Acesso ao sub tecto
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcado CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras dimensões sob consulta

Materiais

Painel apoiado em cantoneira de remate

Painel apoiado em Perfil “T” QUICK-LOCK® ou outro

tipo de perfil

Largura: 300 mm 

Comprimento: variável (máx. aconselhável 2500 mm)

Pontos fortes
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Medida variável

Medida variável Placa de gesso 
cartonado

Placa de gesso 
cartonado

34 mm

34 mm

76
 m

m

Sistema de montagem: Painel GAB STD 1 apoiado em cantoneira ou perfil “T” QUICK-LOCK® à vista

Componentes

Painel STD1 Cantoneira de remate
00PL/0PLL

Opção com cantoneira de remate

Opção com perfil “T” QUICK-LOCK® (à vista) *

(*) O painel pode ser apoiado em outro tipo de perfil.

Perfil QUICK-LOCK® Peça de suspensão
0SRV para perfil
QUICK-LOCK®

20
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Estrutura Dupla
para GAB Standard
(Montagem alternativa)

Painéis
• GAB Standard 1 
• GAB Standard 2 
• GAB Standard 3

• Facilitar pontos de suspensão da estrutura

• Reduzir número de pontos de suspensão

   da estrutura

• Estabilidade estrutural

Pontos fortes

300 mm x comprimento variável 
Opcional GAB Standard 1 e 3

600 x 600 mm
Opcional GAB Standard 1 e 2



Es
tr

u
tu

ra
 D

u
pl

a 
pa

ra
 G

A
B

 S
ta

n
da

rd
 (M

on
ta

ge
m

 a
lt

er
n

at
iv

a)
TE

C
TO

S 
M

ET
Á

LI
CO

S

Componentes

Medida variável*
Medida variável*

Sistema de montagem: Estrutura dupla com perfil oculto (montagem alternativa)

Peça de união 
para perfil 1PST 

Painel (opcional):
GAB STD 1
GAB STD 2
GAB STD 3

Peça de suspensão PSC4 
para perfil 0PUA

Peça de suspensão SGSD
para perfil 1PST

Perfil 0PUA para
sub estrutura

Perfil de suspensão 
1PST

 

(*) Medida variável em função do tipo de painel (GAB Standard 1, 2 ou 3).

10
0 

m
m

≃
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SISTEMAS DE TECTO ESPECIAL
COM PERFIL OCULTO

GAB 6067
GAB 290 G



GAB 6067-1
Painel com 4 cantos retos, não amovível, sem separação entre painéis. 
Dimensões: 300 mm x comprimento variável (até 4000 mm)
Sistema de montagem: Painel clipado em perfil oculto.

GAB 6067-2
Painel com 4 cantos retos, amovível, com separação fechada de 15 mm 
entre painéis.
Dimensões: 285 mm x comprimento variável (até 4000 mm)
Sistema de montagem: Painel clipado em perfil oculto.

GAB 290 G
Painel com 4 cantos retos, amovível, com separação fechada de 10 mm 
entre painéis.
Dimensões: 290 mm x comprimento variável (até 4000 mm)
Sistema de montagem: Painel apoiado em perfil oculto.



GAB 6067-1
Painel com 4 cantos retos, 
não amovível

• Condicionamento acústico

• Durabilidade

• Facilidade e rapidez na montagem

• Estética

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto não é amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV’s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

Marcação CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Pós-lacado (sob consulta)

Cantos retos

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

* Outras medidas sob consulta

Dimensões Largura: 300 mm*

Comprimento: variável (até 4000 mm)

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel clipado em perfil ocultoSistema de 
montagem

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
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300 mm
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Sistema de montagem

Componentes

Painel 6067-1 Perfil de suspensão 
00PG
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GAB 6067-2
• Condicionamento acústico

• Durabilidade

• Facilidade e rapidez na montagem/desmontagem

• Estética

Painel com 4 cantos retos, 
amovível

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV’s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

Marcação CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Pós-lacado (sob consulta)

Cantos retos

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

* Outras medidas sob consulta

Dimensões Largura: 285 mm (distância entre eixos 300 mm)*

Comprimento: variável (até 4000 mm) 

Separação fechada de 15 mm entre painéis

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel clipado em perfil ocultoSistema de 
montagem

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes



G
A

B
 6

06
7-

2

28 mm

285 mm 15 mm

54
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m

Sistema de montagem

Componentes

Painel 6067-2 Perfil de suspensão 
00PG

TE
C

TO
S 

M
ET

Á
LI

CO
S

28

29



GAB 290 G
Painel com 4 cantos retos,
amovível

• Condicionamento acústico

• Durabilidade

• Facilidade e rapidez na montagem/desmontagem

• Estética

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV’s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

Marcação CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Pós-lacado (sob consulta)

Cantos retos

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

* Outras medidas sob consulta

Dimensões Largura: 290 mm (distância entre eixos 300 mm)*

Comprimento: variável (até 4000 mm) 

Separação fechada de 10 mm entre painéis

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel apoiado em perfil ocultoSistema de 
montagem

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes



G
A

B
 2

90
 G

32 mm
290 mm 10 mm

60
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m

Sistema de montagem

Componentes

Painel 290G Perfil de suspensão
 P290
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GAB 310 G

SISTEMAS DE TECTO MODULAR
COM PERFIL À VISTA

GAB Roma
GAB Nice



GAB 310 G
Painel com 4 cantos retos apoiado em perfil à vista.
Dimensões:
Painel 310G – Largura de 300 mm e comprimento variável (máx. 
aconselhável 2000 mm)   
Perfil P310 – Largura de 100 mm e 3000 mm de comprimento

GAB ROMA
Painel com cantos retos nas laterais e enrasados nos topos apoiado em perfil à 
vista.
Dimensões: 
Painel Roma – Largura de 300 mm e comprimento variável 
(máx. aconselhável 2000 mm).
Perfil Bandraster liso – Largura de 100 mm e 3600 mm de comprimento

GAB NICE
Painel com 4 cantos retos apoiado em perfil à vista.
Dimensões: 
Painel Nice – Largura de 300 mm e comprimento variável 
(máx. aconselhável 2000).
Perfil PNIC – Largura de 100 mm e 3000 mm de comprimento



GAB 310 G
Painel com 4 cantos retos
apoiado em perfil à vista

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem/desmontagem

• Estética

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contribuem 
para as certificações ambientais de edifícios.

Marcação CE 
DOP-2017.03

Pós-lacado (sob consulta)

Cantos retos

Pré-lacado

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras medidas sob consulta

Dimensões
Painel

Largura: 300 mm

Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm)

Dimensões
Perfil

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel apoiado em perfil à vista ficando 

o sistema totalmente faceado.

Sistema de 
montagem

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Largura: 100 mm (outras medidas sob consulta)

Comprimento: 3000 mm

Pontos fortes



G
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10
 G

Medida variável100 mm*

(*) Outras medidas sob consulta.

34 mm

2-3 mm

29 mm

84
 m

m

Sistema de montagem

Componentes

Painel 310G Peça de suspensão 
PS31

Peça de união
para perfil P310

Perfil de suspensão 
P310
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GAB Roma
Painel com cantos retos nas laterais
e enrasados nos topos, apoiado em
perfil à vista

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem/desmontagem

• Estética

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contri-
buem para as certificações ambientais de 
edifícios.

Marcação CE 
DOP-2017.03 

Pós-lacado (sob consulta)

Cantos retos nas laterais e enrasados nos topos

Pré-lacado

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras medidas sob consulta

Dimensões
Painel

Largura: 300 mm

Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm)

Dimensões
Perfil

Largura: 100 mm (outras medidas sob consulta)

Comprimento: 3600 mm

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel enrasado em perfil Bandraster liso 

com cantoneira de travamento.

Sistema de 
montagem

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
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om
a

100 mm*

(*) Outras medidas sob consulta. 

Medida variável

34 mm
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m
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Sistema de montagem

Componentes

Painel Roma Peça de suspensão 
para perfil Bandraster

Perfil de suspensão 
Bandraster liso

Peça de união para 
perfil Bandraster

Cantoneira “L” de travamento 
PLPE
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GAB Nice
Painel com 4 cantos retos 
apoiado em perfil à vista

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem/desmontagem

• Estética

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contribuem 
para as certificações ambientais de edifícios.

Marcado CE 
DOP-2017.03

Pós-lacado (sob consulta)

Cantos retos

Pré-lacado

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras espessuras sob consulta

* Outras medidas sob consulta

Outras medidas sob consulta

Dimensões
Painel

Largura: 300 mm

Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm)

Dimensões
Perfil

Largura: 100 mm*

Comprimento: 3000 mm

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel apoiado em perfil à vista ficando 

o sistema totalmente faceado.

Sistema de 
montagem

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes



G
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B
  N

ic
e

Medida variável

72
 m

m

100 mm*

(*) Outras medidas sob consulta.

24
,5

 m
m

Sistema de montagem

Componentes

Painel Nice Perfil de suspensão 
PNIC

Peça de suspensão 
PSNI

Peça de união para perfil 
PNIC
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SISTEMAS DE TECTO 
BASCULANTES/DESLIZANTE

GAB ON



GAB ON 1L
Painel com 4 cantos retos, basculante.
Dimensões:
Painel GAB ON 1L – Largura de 300 mm e comprimento variável 
(máx. aconselhável 2000 mm)   

GAB ON 2L
Painel com 4 cantos retos, basculante.
Dimensões:
Painel GAB ON 2L – Largura de 300 mm e comprimento variável 
(máx. aconselhável 2000 mm)  

GAB ON DESLIZANTE
Painel com 4 cantos retos, deslizante.
Dimensões:
Painel GAB ON Deslizante– Largura de 300 mm e comprimento variável 
(máx. aconselhável 2000 mm)  



GAB ON 1L
Painel com 4 cantos retos, basculante • Ideal para corredor

• Painel basculante numa das extremidades

• Adequado para zonas com sub tecto reduzido 

• Condicionamento acústico

• Facilidade e rapidez na montagem/desmontagem

• Comprimento variável ajustado ao corredor

• Acesso ao sub tecto sem retirar o painel 

• Durabilidade

• Estética

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto sem retirar o painel. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contribuem 
para as certificações ambientais de edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página web.

Marcado CE 
DOP-2017.03

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos retos 

Pré-lacado

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras medidas sob consulta

Dimensões Largura: 300 mm

Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm)

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel apoiado em perfis à vista 

fixados directamente à parede

Sistema de 
montagem

Outras cores sob consulta

Branco  (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
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L

20 mm

30 mm

50
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m

Sistema de montagem

Componentes

Painel GAB ON 1L Perfil de suspensão 
P1LB

Perfil de suspensão 
P1LF
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GAB ON 2L
Painel com 4 cantos retos, basculante

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos retos 

Pré-lacado

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras espessuras sob consulta

Outras medidas sob consulta

Dimensões Largura: 300 mm

Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm)

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel apoiado em perfis semi à vista fixados 

directamente à parede

Sistema de 
montagem

• Ideal para corredor

• Basculante nas duas extremidades

• Condicionamento acústico

• Facilidade e rapidez na montagem/desmontagem

• Comprimento variável ajustado ao corredor

• Acesso ao sub tecto sem retirar o painel 

• Durabilidade

• Estética

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto sem retirar o painel. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contribuem 
para as certificações ambientais de edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página web.

Marcado CE 
DOP-2017.03

Pontos fortes
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Mínimo - 25 mm

Medida variável

10
6 

m
m

Sistema de montagem

Componentes

Painel GAB ON 2L Perfil de suspensão 
PG2L

Perfil de suspensão 
PG2U

Perfil de suspensão P2UL 
(PG2L + PG2U)

* Opcional
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GAB ON Deslizante
Painel com 4 cantos retos, deslizante • Ideal para corredor

• Deslizante na parte superior do tecto 

• Condicionamento acústico

• Facilidade e rapidez na montagem/desmontagem

• Comprimento variável ajustado ao corredor

• Acesso ao sub tecto sem retirar ou baixar o painel

• Durabilidade 

• Estética

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos retos 

Pré-lacado

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras espessuras sob consulta

Outras medidas sob consulta

Dimensões Largura: 300 mm

Comprimento: variável (máx. aconselhável: 2000 mm)

Materiais

Revestimentos

Cantos

Perfurações Ver página 121

Painel apoiado em perfis à vista fixados 

directamente à parede

Sistema de 
montagem

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto sem retirar o painel. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contribuem 
para as certificações ambientais de edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página web.

Marcado CE 
DOP-2017.03

Pontos fortes
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15 a 25 mm

Medida variável

85
 m

m

Sistema de montagem

Componentes

Painel GAB ON Deslizante Perfil de suspensão 
PGDL

Perfil de suspensão 
PGDU
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SISTEMA DE TECTO 
APOIADO, REBAIXADO
E ENRASADO

R-810

Foto: “Sede Saint-Gobain Espanha”. Madrid, Espanha.



R-811 Sistema apoiado
Painel apoiado em perfil à vista
• R-811 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referência R-241)
• R-811 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referência R-151)
Dimensões: 600x600 mm

R-812 Sistema rebaixado
Painel rebaixado com 4 cantos retos com perfil semi à vista
• R-812 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referência R-242)
• R-812 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referência R-152)
Dimensões: 600x600 mm

R-813 Sistema rebaixado
Painel rebaixado com 4 cantos biselados com perfil semi à vista
• R-813 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referência R-243)
Dimensões: 600x600 mm

R-814 Sistema enrasado
Painel enrasado com perfil à vista
• R-814 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referência R-244)
• R-814 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referência R-154)
Dimensões: 600x600 mm



R-811
• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem e desmontagem

• Estética

QUICK-LOCK® T-24 (Perfil à vista)

QUICK-LOCK® T-15 (Perfil à vista)

Pós-lacado (sob consulta)

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Dimensões 600 x 600 mm

Materiais

Revestimentos

Sistema de
montagem

Perfurações Ver página 121

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcação CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
Sistema apoiado

Painel com 4 cantos retos

4 cantos retosCantos 



Sistema de montagem: Perfil QUICK-LOCK® T-24  e T-15 

R-811 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referência R-241)

R-811 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referência R-151)

R-
81

1

 

 

 

14,8 mm600 mm

75
 m

m

592 mm

  

Componentes

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Primário 3600/3000 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundário 1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundário 600 mm

Peça de suspensão
0SRV

Painel R811
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14 mm600 mm

593 mm

75
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m
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R-812
• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem e desmontagem

• Estética

QUICK-LOCK® T-24 (Perfil semi à vista)

QUICK-LOCK® T-15 (Perfil semi à vista)

Pós-lacado (sob consulta)

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Dimensões 600 x 600 mm

Materiais

Revestimentos

Sistema de
montagem

Perfurações Ver página 121

Acesso ao sub tecto  
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcado CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
Sistema rebaixado

Painel com 4 cantos retos

4 cantos retosCantos



R-
81

2

R-812 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referência R-242)

R-812 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referência R-152)

600 mm

590 mm

574 mm

Sistema de montagem: Perfil QUICK-LOCK® T-24  e T-15 

10,5 mm

600 mm

574 mm

8,5 mm

600 mm

584 mm

Componentes

Painel R812

TE
C

TO
S 

M
ET

Á
LI

CO
S

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Primário 3600/3000 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundário 1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundário 600 mm

Peça de suspensão 
0SRV

84
 m

m
82

 m
m

10,5 mm
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R-813

QUICK-LOCK® T-24 (Perfil semi à vista)

Pós-lacado (sob consulta)

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Dimensões 600 x 600 mm

Materiais

Revestimentos

Sistema de
montagem

Perfurações Ver página 121

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem e desmontagem

• Estética

Acesso ao sub tecto
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcado CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
Sistema rebaixado

Painel com 4 cantos biselados

4 cantos biseladosCantos
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R-813 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referência R-243)

 

 

 

600 mm

574,4 mm

  

Sistema de montagem: Perfil QUICK-LOCK® T-24 

11 mm

Componentes

Painel R813
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Perfil QUICK-LOCK® T-24
Primário 3600

Perfil QUICK-LOCK® T-24
Secundário 1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24
Secundário 600 mm

Peça de suspensão
0SRV

84
,5

 m
m
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R-814

QUICK-LOCK® T-24 (Perfil à vista)

QUICK-LOCK® T-15 (Perfil à vista)

Pós-lacado (sob consulta)

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6 mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5 mm)

Dimensões 600 x 600 mm

Materiais

Revestimentos

Sistema de
montagem

Perfurações Ver página 121

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto. 

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcação CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem e desmontagem

• Estética

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
Sistema enrasado

Painel com 4 cantos enrasados

4 cantos enrasadosCantos
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R-814 para perfil QUICK-LOCK® T-24 (Referência R-244)

R-814 para perfil QUICK-LOCK® T-15 (Referência R-154)

 

 

 

600 mm

574 mm

  

Sistema de montagem: Perfil QUICK-LOCK® T-24  e T-15

 

 

 

600 mm

584 mm

  

Componentes

Painel R814 Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Primário 3600/3000 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundário 1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® T-24/T-15
Secundário 600 mm

Peça de suspensão 
0SRV

75
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m

9,5 mm

10,5 mm
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SISTEMA DE TECTO
COM PERFIL OCULTO

CLIP-IN FLEX



CLIP-IN 1 FLEX
Painel com 4 cantos biselados 
Dimensões: 600x600 mm / 1200x300 mm / 600x300 mm / 300x300 mm
Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)

CLIP-IN 3 FLEX
Painel com 4 cantos retos
Dimensões: 600x600 mm / 1200x300 mm
Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)

CLIP-IN FLEX Basculante
CLIP-IN 1 FLEX Basculante
CLIP-IN 3 FLEX Basculante
Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)

Estrutura dupla para CLIP-IN FLEX (Montagem alternativa)
CLIP-IN 1 FLEX
CLIP-IN 3 FLEX
CLIP-IN FLEX Basculante
Sistema de montagem: Estrutura dupla com perfil oculto (Montagem alternativa)



CLIP-IN 1 FLEX
Painel com 4 cantos biselados • Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil e rápida montagem/desmontagem

• Estética

• Flexibilidade do perfil, permite ajuste

   perfeito dos painéis.

Acesso ao sub tecto
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcação CE
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

CLIP-IN 1 FLEX
600 x 600 mm

CLIP-IN 1 FLEX
1200 x 300 mm

Estrutura simples com perfil oculto

(Montagem habitual)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos biselados

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5mm)

Dimensões 600 x 600 mm

1200 x 300 mm

600 x 300 mm

300 x 300 mm

Materiais

Revestimentos

Perfurações Ver página 121

Cantos

Cores

Sistema de 
montagem

Pontos fortes



Peça de suspensão PSCF
para perfil PCLF

Peça de união PUCF
para perfil PCLF

Perfil de suspensão
PCLF
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600 mm

1200 mm

36,5 mm

27 mm

82
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m

Componentes

Painel CLIP-IN 1 FLEX 
600 x 600 mm

Painel CLIP-IN 1 FLEX  
1200 x 300 mm

CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm

CLIP-IN 1 FLEX 600 x 600 mm
CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

CLIP-IN 1 FLEX 1200 x 300 mm

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

60

61



CLIP-IN 3 FLEX

CLIP-IN 3 FLEX
600 x 600 mm

CLIP-IN 3 FLEX
1200 x 300 mm

Acesso ao sub tecto
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcado CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Painel com 4 cantos retos

Estrutura simples com perfil oculto

(Montagem habitual)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Branco (≃RAL 9003)

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos retos

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5mm)

Dimensões 600 x 600 mm

1200 x 300 mm

Materiais

Revestimentos

Perfurações Ver página 121

Cantos

Cores

Sistema de
montagem

Outras cores sob consulta

• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil e rápida montagem/ desmontagem

• Estética

• Flexibilidade do perfil, permite ajuste

   perfeito dos painéis

Pontos fortes
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Peça de suspensão PSCF
para perfil PCLF

Peça de união PUCF
para perfil PCLF

Perfil de suspensão
PCLF

600 mm

1200 mm

34 mm

26 mm
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Componentes

Painel CLIP-IN 3 FLEX 
600 x 600 mm

Painel CLIP-IN 3 FLEX 
1200 x 300 mm

CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm

CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm
CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm

CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)
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CLIP-IN FLEX
Basculante • Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil e rápida montagem/desmontagem

• Compatível com painéis Clip-In Flex 1 e 3

• Maior facilidade no acesso ao sub tecto

   sem retirar o painel

• Estética

CLIP-IN FLEX Basculante
600 x 600 mm

Opcional: CLIP-IN 1 FLEX Basculante ou CLIP-IN 3 FLEX Basculante Opcional: CLIP-IN 1 FLEX Basculante ou CLIP-IN 3 FLEX Basculante

CLIP-IN FLEX Basculante
1200 x 300 mm

Acesso ao sub tecto
O sistema de tecto é totalmente amovível.
Fácil acesso ao sub tecto sem retirar o painel.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos e 
contribuem para as certificações ambientais de 
edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página de internet.

Marcado CE 
DOP-2017.03 (Painéis em aço)
DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)

Estrutura simples com perfil oculto

(Montagem habitual)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Pós-lacado (sob consulta)

CLIP-IN 1 FLEX Basculante: 4 cantos biselados

CLIP-IN 3 FLEX Basculante: 4 cantos retos

Pré-lacado

Alumínio (espessura 0,6mm)

Outras espessuras sob consulta

Aço (espessura 0,5mm)

Dimensões 600 x 600 mm

1200 x 300 mm

Materiais

Revestimentos

Perfurações Ver página 121

Painel 
• CLIP-IN 1 FLEX Basculante 
• CLIP-IN 3 FLEX Basculante

Cantos

Cores

Sistema de 
montagem

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)

Pontos fortes
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Opcional: CLIP-IN 1 FLEX Basculante ou CLIP-IN 3 FLEX Basculante Opcional: CLIP-IN 1 FLEX Basculante ou CLIP-IN 3 FLEX Basculante

Opcional: CLIP-IN 1 FLEX Basculante ou CLIP-IN 3 FLEX Basculante Opcional: CLIP-IN 1 FLEX Basculante ou CLIP-IN 3 FLEX Basculante

1200 mm

Medida variável*

Medida variável*

(*) Medida variável em função do tipo de painel 

≃
 8

2 
m

m

Componentes

Painel CLIP-IN FLEX Basculante 600 x 600 mm Painel CLIP-IN FLEX Basculante 1200 x 300 mm

CLIP-IN FLEX Basculante 600 x 600 mm

CLIP-IN FLEX Basculante 600 x 600 mm CLIP-IN FLEX Basculante 1200 x 300 mm

CLIP-IN FLEX Basculante 1200 x 300 mm

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)

Peça de suspensão PSCF
para perfil PCLF

Peça de união PUCF
para perfil PCLF

Perfil de suspensão
PCLF
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Estrutura dupla
para CLIP-IN FLEX • Facilitar pontos de suspensão da estrutura

• Reduzir número de pontos de suspensão da

   estrutura

• Estabilidade estrutural

Opcional: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

Opcional: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

600 x 600 mm

1200 x 300 mm

Painel:
• CLIP-IN 1 FLEX 
• CLIP-IN 3 FLEX
• CLIP-IN FLEX Basculante

Pontos fortes

(Montagem alternativa)
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Opcional: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

CLIP-IN 1 FLEX 
CLIP-IN 3 FLEX 
CLIP-IN FLEX Basculante

Opcional: CLIP-IN 1 FLEX - CLIP-IN 3 FLEX - CLIP-IN FLEX Basculante

Peça de suspensão PSC4
para perfil 0PUA

Peça de suspensão PSCF
para perfil PCLF

Perfil de suspensão 
PCLF

Peça de união PUCF
para perfil PCLF

Perfil 0PUA
para sub estrutura

600 mm

Componentes

Painel (opcional):

600 x 600 mm 1200 x 300 mm

Sistema de montagem: Estrutura dupla com perfil oculto (Montagem alternativa)

Medida variável*

≃
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(*) Medida variável em função do tipo de painel 
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CLIP-IN 
SISTEMA DE TECTO
COM PERFIL OCULTO



CLIP-IN 1 
Painel com 4 cantos biselados
Dimensões: 1500x300 mm / 2000x300 mm
Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

CLIP-IN 2
Painel com cantos biselados nas laterais e cantos retos nos topos 
Dimensões: 300 mm x comprimento variável (máx. aconselhável: 2000 mm)
Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

CLIP-IN 3
Painel com 4 cantos retos
Dimensões: 300 mm x comprimento variável (máx. aconselhável: 2000 mm)
Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

Estrutura dupla para CLIP-IN (Montagem alternativa)
CLIP-IN 1
CLIP-IN 2
CLIP-IN 3
Sistema de montagem: Estrutura dupla com perfil oculto (montagem alternativa)



CLIP-IN 1 
Painel com 4 cantos biselados • Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem 

• Estética

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contribuem 
para as certificações ambientais de edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página web.

Marcação CE 
DOP-2017.03

Estrutura simples com perfil oculto

(montagem habitual)

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos biselados

Pré-lacado

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras espessuras sob consulta

Dimensões 1500 x 300 mm

2000 x 300 mm

Materiais

Revestimentos

Perfurações Ver página 121

Cantos

Sistema de 
montagem

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Pontos fortes
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Peça de suspensão PSC3
para perfil PCLP

1500 ou 2000 mm

36,5 mm

86
 m

m

Componentes

Painel CLIP-IN 1 Perfil de suspensão 
PCLP

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

Peça de suspensão PSC1 
e união para perfil PCLP
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CLIP-IN 2 
• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem 

• Estética

Estrutura simples com perfil oculto

(montagem habitual)

Pós-lacado (sob consulta)

Cantos biselados nas laterais e cantos retos 

nos topos

Pré-lacado

Dimensões 300 mm x comprimento variável 

(máx. aconselhável: 2000 mm)

Revestimentos

Perfurações Ver página 121

Sistema de 
montagem

Painel com cantos biselados 
nas laterais e cantos retos nos topos

Cantos

Aço (espessura 0,5 mm)

Outras espessuras sob consulta

Materiais

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contribuem 
para as certificações ambientais de edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página web.

Marcação CE 
DOP-2017.03

Pontos fortes
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Medida variável

36,5 mm
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Componentes

Painel CLIP-IN 2 Perfil de suspensão 
PCLP

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

Peça de suspensão PSC1 
e união para perfil PCLP

Peça de suspensão PSC3 
para perfil PCLP
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CLIP-IN 3
• Condicionamento acústico

• Amovível

• Durabilidade

• Fácil montagem 

• Estética

Estrutura simples com perfil oculto

(montagem habitual)

Pós-lacado (sob consulta)

4 cantos retos

Pré-lacado

Outras espessuras sob consulta

Dimensões 300 mm x comprimento variável 

(máx. aconselhável: 2000 mm)

Revestimentos

Perfurações Ver página 121

Sistema de 
montagem

Cantos

Painel com 4 cantos retos

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Outras cores sob consulta

Branco (≃ RAL 9003)Cores

Aço (espessura 0,5 mm)Materiais

Acesso ao sub tecto 
O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica
α

w
 = 0,65 – 0,80 

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo
Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde
Os tectos metálicos GABELEX em aço são 100% 
recicláveis, não emitem compostos orgânicos 
voláteis (COV’s) nem formaldeídos e contribuem 
para as certificações ambientais de edifícios.

BIM
Objectos BIM desta família estão disponíveis para 
download na nossa página web.

Marcação CE 
DOP-2017.03

Pontos fortes
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Medida variável

34 mm
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Componentes

Painel CLIP-IN 3 Perfil de suspensão 
PCLP

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (montagem habitual)

Peça de suspensão PSC1 
e união para perfil PCLP

Peça de suspensão PSC3 
para perfil PCLP
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Estrutura Dupla
para CLIP-IN • Facilitar pontos de suspensão da estrutura

• Reduzir número de pontos de suspensão 

   da estrutura 

• Estabilidade estrutural

Opcional: CLIP-IN 1 - CLIP-IN 2 - CLIP-IN 3

Painéis:
• CLIP-IN 1 
• CLIP-IN 2
• CLIP-IN 3

Pontos fortes

(Montagem alternativa)
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CLIP-IN 1 
CLIP-IN 2
CLIP-IN 3

Painel opcional:

Peça de suspensão PSC1 
e união para perfil PCLP

Peça de suspensão PSC4 
para perfil 0PUA

Peça de suspensão 
PSC3

*

*

(*) Medida variável em função do tipo de painel (CLIP-IN 1, 2 ou 3).

Componentes

Perfil de suspensão 0PUA 
para sub estrutura

Perfil de suspensão 
PCLP

Sistema de montagem: Estrutura dupla com perfil oculto (montagem alternativa)
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QUADRÍCULAS



QUADRÍCULA U
Sistema integral fornecido em peças
Medidas: Altura=25 mm / Largura=10 mm 
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86 e 100x100 
Medidas: Altura=40 mm / Largura=10 mm 
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Largura=10 mm
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Largura=15 mm
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200
Medidas: Altura=50 mm / Largura=20 mm
• 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200

QUADRÍCULA UT-15
Sistema fornecido em módulos de 600x600 mm
Medidas: Altura=40  mm / Largura=15 mm 
• 50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200

QUADRÍCULA Y
Sistema integral fornecido em peças
Medidas: Altura=50 mm / Largura=12 mm
• 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200



QUADRÍCULA U 
• Durabilidade

• Estética

• Aproveitamento total da volumetria do espaço

• Variedade de cores

Sistema integral 
fornecido em peças

Dimensões

Medidas: Altura=50 mm / Largura=10 mm
Distância entre eixos (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 
150x150 e 200x200

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

Imitação de madeira escura / madeira clara

Medidas: Altura=25 mm / Largura=10 mm
Distância entre eixos (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86 e 100x100 

Medidas: Altura=40 mm / Largura=10 mm
Distância entre eixos (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 
150x150 e 200x200

Medidas: Altura=50 mm / Largura=15 mm
Distância entre eixos (mm)
50x50, 60x60, 75x75, 86x86, 100x100, 120x120, 
150x150 e 200x200

Medidas: Altura=50 mm / Largura=20 mm
Distância entre eixos (mm)
86x86, 100x100, 120x120, 150x150 e 200x200

Acesso ao sub tecto 

Este sistema de tecto é amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos 
e contribuem para as certificações ambien-
tais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.05

Espessura 0,5 mm

Pontos Fortes



Sistema de montagem

Peça de suspensão
GQ10/GQ15/GQ20

Peça de suspensão
0G10/0G15/0G20

Peça de união
0F10/0F15/0F20

Peça C
600 mm

Peça A + Peça B
módulo 600x600 mm

Peça D
1200 mm

Q
U

A
D

RÍ
C

U
LA

  U

Peça de suspensão

Peça E (1800 mm)

Peça D (1200 mm)

Peça C (600 mm)

Peça de união

Módulo 600 x 600 mm
(Peça A + Peça B)

Peça de suspensão

Peça de união

Peça E (1800 mm)

Peça C (600 mm)

MONTAGEM TIPO 1

Aconselhado para as medidas 

75x75, 86x86, 100x100 

e superiores.

MONTAGEM TIPO 2

Aconselhado para as medidas 

50x50 e 60x60.

Q
U

A
D

RÍ
C

U
LA

S

Componentes

Peça E
1800 mm
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QUADRÍCULA UT-15 
Sistema fornecido em 
módulos de 600x600 mm

• Durabilidade

• Estética

• Aproveitamento total da volumetria do espaço

• Variedade de cores

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Pré-lacado

Sistema
de montagem

EUROBEX T-15

Espessura 0,5 mm

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

Medidas: Altura=40 mm / Largura=15 mm

Distância entre eixos (mm)
50x50 
60x60
75x75
86x86
100x100
120x120
150x150
200x200

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto  

Este sistema de tecto é amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a  norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos 
e contribuem para as certificações ambien-
tais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.05

Pontos Fortes



Componentes

Módulo 
600x600

Perfil Eurobex T15/40 (Primário de 3700 mm)

Peça de suspensão
0SRV

Perfil Eurobex T15/40 (Secundário de 1200 mm) Perfil Eurobex T15/40 (Secundário de 600 mm)

Sistema de montagem*

Módulo 600x600 mm
(Peça A + Peça B + Peça L)

Q
U

A
D

RÍ
C

U
LA

  U
T-

15
Q

U
A

D
RÍ

C
U

LA
S

(*) Para garantir a uniformidade e um correcto funcionamento deste sistema de tecto é necessário que a montagem seja efectuada com 
perfis EUROBEX (ver componentes).
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QUADRÍCULA Y
• Durabilidade

• Estética

• Aproveitamento total da volumetria do espaço

• Variedade de cores

Sistema integral fornecido em peças

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

Medidas: Altura=50 mm / Largura=12 mm

Distância entre eixos (mm)
100x100
120x120
150x150
200x200

Espessura 0,5 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto  

Este sistema de tecto é amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compos-
tos orgânicos voláteis (COV´s) nem formal-
deídos e contribuem para as certificações 
ambientais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.05

Pontos Fortes



Componentes

Sistema de montagem

Peça de suspensão
0G12

Peça de união
0F12

Peça C 
600 mm

Peça A + Peça B
Módulo 600x600 mm

Peça D
1200 mm

Peça E
1800 mm

Peça de suspensão
GQ12

Q
U

A
D

RÍ
C

U
LA

 Y
 

Peça de suspensão

Peça de união

Módulo 600 x 600 mm

Peça A + Peça B

Peça E (1800 mm)

Peça D (1200 mm)

Peça C (600 mm)

Q
U

A
D

RÍ
C

U
LA

S
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Foto: “Quinta da Torre Bella”. Vila Nova da Gaia, Portugal.

LÂMINAS



LAMINEX A
A84, A134 e A184

LAMINEX AB
AB84, AB134 e AB184

LAMINEX C
C30, C80, C130 e C180 

LAMINEX C MULTIFORMATO
Diversas combinações

LAMINEX E
E100 e E150

LAMINEX F
F84, F134 e F184

LAMINEX G
G90, G140 e G190

LAMINEX H190

LAMINEX K1
K110, K115 e K120

LAMINEX K2
K210, K215 e K220

LAMINEX QS84

LAMINEX U30

LAMINEX U30E



LAMINEX A
Cantos arredondados
Separação aberta entre lâminas

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Acesso ao sub tecto  

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compos-
tos orgânicos voláteis (COV´s) nem formal-
deídos e contribuem para as certificações 
ambientais de edifícios.

Marcação CE  

DOP-2017.06

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Espessura 0,5 mm

Cantos Arredondados

Pré-lacado

Perfurações Sob consulta

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

Imitação de madeira escura / madeira clara

A84:
Largura das lâminas  = 84 mm 
Distância entre eixos  = 90 mm

A134:
Largura das lâminas = 134 mm 
Distância entre eixos  = 140 mm

A184:
Largura das lâminas = 184 mm
Distância entre eixos  = 190 mm

Separação
entre lâminas Separação aberta de 6 mm 

Pontos Fortes

Comprimento: variável (até 6000 mm)



Componentes

Lâmina A Perfil de suspensão
0PGA/PGA3/PGA8

Sistemas de montagem

LA
M

IN
EX

 A
LÂ

M
IN

A
S
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LAMINEX AB
Cantos arredondados 
Separação aberta entre lâminas (sem bite)
Separação fechada entre lâminas (com bite)

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Arredondados

Separação

entre lâminas

Separação aberta de 16 mm

Separação fechada com bite de 16 mm

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

AB84:
Largura das lâminas = 84 mm
Distância entre eixos =100 mm 

AB134:
Largura das lâminas = 134 mm 
Distância entre eixos = 150 mm 

AB184:
Largura das lâminas = 184 mm 
Distância entre eixos = 200 mm

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compos-
tos orgânicos voláteis (COV´s) nem formal-
deídos e contribuem para as certificações 
ambientais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.06

Pontos Fortes

Comprimento: variável (até 6000 mm)

Perfurações Sob consulta



LA
M

IN
EX

 A
B

Lâmina AB Perfil de suspensão
PGFB

Bite 000B

Sem
bite

16 mm

43
 m

m

84 / 134 / 184 mm
Com
bite

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M

IN
A

S
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LAMINEX C
Cantos retos 
Separação aberta entre lâminas (sem bite)
Separação fechada entre lâminas (com bite)

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Retos

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

C30:
Largura das lâminas = 30 mm 
Distância entre eixos =50 mm  

C80:
Largura das lâminas = 80 mm
Distância entre eixos = 100 mm 

C130:
Largura das lâminas = 130 mm 
Distância entre eixos = 150 mm

C180:
Largura das lâminas = 180 mm 
Distância entre eixos = 200 mm

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Separação

entre lâminas

Separação aberta de 20 mm

Separação fechada com bite de 20 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto  

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compos-
tos orgânicos voláteis (COV´s) nem formal-
deídos e contribuem para as certificações 
ambientais de edifícios.

Marcação CE  

DOP-2017.06

Pontos Fortes

Comprimento variável (até 4000 mm)

Perfurações Sob consulta



LA
M

IN
EX

 C

Lâmina C Perfil de suspensão
PO30

Bite
00BC

Peça de união
para lâmina C

Peça de união para
PO30

Sem
bite

20 mm

43
 m

m

19
,5

 m
m

30 / 80 / 130 / 180 mm Com
bite

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M

IN
A

S
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LAMINEX C Multiformato

Cantos retos
Separação aberta entre lâminas (sem bite)
Separação fechada entre lâminas (com bite)

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Retos

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Diversas combinações com lâminas de

   diferentes larguras aplicadas no mesmo perfil

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Separação

entre lâminas

Separação aberta de 20 mm

Separação fechada com bite de 20 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto  

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos 
e contribuem para as certificações ambien-
tais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.06

Pontos Fortes

MULTIFORMATO
Diversas combinações com diferentes larguras 
disponíveis:
C30
C80
C130
C180

Comprimento variável (até 4000 mm)

Perfurações Sob consulta



LA
M

IN
EX

 C
 M

U
LT

IF
O

RM
AT

O

Lâmina C Perfil de suspensão
PO30

Bite
00BC

Peça de união
para lâmina C

Peça de união para
PO30

Sem biteCom bite

130 mm80 mm30 mm

43
 m

m

180 mm 20 mm

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M

IN
A

S

19
,5

 m
m
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Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Biselados

Separação

entre lâminas
≈ 1mm

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

E100:
Largura das lâminas = 100 mm
Distância entre eixos =100 mm

E150:
Largura das lâminas = 150 mm
Distância entre eixos =150 mm

LAMINEX E
• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto 

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compos-
tos orgânicos voláteis (COV´s) nem formal-
deídos e contribuem para as certificações 
ambientais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.06

Pontos Fortes
Cantos biselados

Comprimento variável (até 6000 mm)

Perfurações Sob consulta



LA
M

IN
EX

 E

Lâmina E Perfil de suspensão
00PE

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M

IN
A

S
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LAMINEX F
Cantos arredondados
Separação fechada entre lâminas

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Arredondados

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

F84:
Largura das lâminas = 84 mm
Distância entre eixos =100 mm

F134:
Largura das lâminas = 134 mm 
Distância entre eixos = 150 mm

F184:
Largura das lâminas = 184 mm 
Distância entre eixos = 200 mm

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Separação
entre lâminas

Separação fechada de 16 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto 

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos 
e contribuem para as certificações ambien-
tais de edifícios.

Marcação CE  

DOP-2017.06

Pontos Fortes

Comprimento variável (até 6000 mm)

Perfurações Sob consulta



LA
M

IN
EX

 F

Lâmina F Perfil de suspensão
PGFB

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M

IN
A

S
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LAMINEX G
Cantos retos
Separação fechada entre lâminas 

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Retos

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

G90:
Largura das lâminas = 90 mm 
Distância entre eixos = 100 mm

G140:
Largura das lâminas = 140 mm
Distância entre eixos = 150 mm

G190:
Largura das lâminas = 190 mm
Distância entre eixos = 200 mm

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Separação

entre lâminas
Separação fechada de 10 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto 

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos 
e contribuem para as certificações ambien-
tais de edifícios.

Marcação CE  

DOP-2017.06

Pontos Fortes

Comprimento variável (até 6000 mm)

Perfurações Sob consulta



LA
M

IN
EX

 G

Lâmina G Perfil de suspensão PGG4
para lâminas G140

Peça de união
para lâmina G

Perfil de suspensão PGG9
para lâminas G90 e G190

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M

IN
A

S

100
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LAMINEX H190
Cantos retos
Não amovível
Sem separação entre lâminas

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Retos

Separação

entre lâminas
Sem separação

Pré-lacado

Branco

Branco brilhante

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

H190:
Largura das lâminas = 190 mm
Distância entre eixos = 190 mm

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem 

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto 

O sistema de tecto não é amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compos-
tos orgânicos voláteis (COV´s) nem formal-
deídos e contribuem para as certificações 
ambientais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.06

Pontos Fortes

Comprimento= variável (até 4000 mm)

Perfurações Sob consulta



LA
M

IN
EX

 H
19

0

Lâmina H190 Perfil de suspensão
00PG

Peça de união
para lâmina H190

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M

IN
A

S

43
 m

m
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LAMINEX K1
Vertical

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Aço

Tipo de lâmina Vertical

Pré-lacado nas 2 faces

K110:
Altura das lâminas = 100 mm. 
Separação entre lâminas = 100 mm

K115:
Altura das lâminas = 150 mm
Separação entre lâminas = 150 mm 

K120:
Altura das lâminas = 200 mm 
Separação entre lâminas = 200 mm

Branco (≃ RAL 9003)

Preto

• Durabilidade

• Estética

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Acesso ao sub tecto 

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço são 
100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeí-
dos e contribuem para as certificações 
ambientais de edifícios.

Marcação CE  

DOP-2017.07

Pontos Fortes

Comprimento= variável (até 4000 mm)



LA
M

IN
EX

 K
1

Lâmina K1 Perfil de suspensão
00PG

É necessário aplicar
a patilha de segurança

10
0 

/ 
15

0 
/ 

20
0 

m
m

Sistema de montagem

Componentes

10
0 

/ 
15

0 
/ 

20
0 

m
m

LÂ
M

IN
A

S
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LAMINEX K2
Vertical

Dimensões

Materiais

Revestimento

Aço

Tipo de lâmina Vertical

Pré-lacado nas 2 faces

K210:
Altura das lâminas = 100 mm
Separação entre lâminas = 100 mm

K215:
Altura das lâminas = 150 mm
Separação entre lâminas = 150 mm

K220:
Altura das lâminas = 200 mm 
Separação entre lâminas = 200 mm

• Durabilidade

• Estética

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Acesso ao sub tecto 

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço são 
100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos 
e contribuem para as certificações ambien-
tais de edifícios.

Marcação CE  

DOP-2017.07

Pontos Fortes

Cores Branco (≃ RAL 9003)

Preto

Comprimento= variável (até 4000 mm)



LA
M

IN
EX

 K
2

Lâmina K2 Perfil de suspensão
00PG

Sistema de montagem

Componentes

10
0 

/ 
15

0 
/ 

20
0 

m
m

É necessário aplicar a
patilha de segurança

LÂ
M

IN
A

S
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LAMINEX QS84
Cantos arredondados
Quebra sol

Dimensões

Materiais

Revestimento

Alumínio

Cantos Arredondados

Pré-lacado

QS84:
Largura das lâminas = 84 mm 

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,6 mm

Cores Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos 
e contribuem para as certificações ambien-
tais de edifícios.

Marcação CE  

DOP-2017.06

Pontos Fortes

Comprimento = variável (até 6000 mm)



LA
M

IN
EX

 Q
S8

4

Lâmina QS84 Perfil de suspensão
0PQS

Inclinação de 45º

85
 m

m

80 mm

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M

IN
A

S
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LAMINEX U30
Cantos retos
Separação aberta entre lâminas

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Retos

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

U30:
Largura das lâminas = 30 mm 
Distância entre eixos = 50 mm

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Economia de espaço

Espessura 0,5 mm

Separação
entre lâminas

Separação aberta de 20 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto 

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compostos 
orgânicos voláteis (COV´s) nem formaldeídos 
e contribuem para as certificações ambien-
tais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.06

Pontos Fortes

Comprimento = variável (até 6000 mm)

Perfuraçoes Sob consulta
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Lâmina U30 Perfil de suspensão
PO30

Peça de união
para perfil PO30

Peça de união
para lâmina U30

Sistema de montagem

Componentes

LÂ
M
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LAMINEX U30E
Cantos retos
Separação aberta entre lâminas

Dimensões

Materiais

Revestimento

Cores

Alumínio

Cantos Retos

Separação

entre lâminas 
Separação aberta (medida variável)

Pré-lacado

Branco

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

U30:
Largura das lâminas = 30 mm 
Distância entre eixos = variável

• Durabilidade

• Estética

• Variedade de cores

• Facilidade de montagem e desmontagem

• Sistema com travamento entre lâminas

• Separação variável entre lâminas

• Economia de espaço

• Semi exterior

Espessura 0,5 mm

Imitação de madeira escura / madeira clara

Acesso ao sub tecto 

Sistema de tecto amovível.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em alumínio 
são 100% recicláveis, não emitem compos-
tos orgânicos voláteis (COV´s) nem formal-
deídos e contribuem para as certificações 
ambientais de edifícios.

Marcação CE 

DOP-2017.06

Pontos Fortes

Comprimento = variável (até 6000 mm)

Perfuraçoes Sob consulta
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Sistema de montagem

Componentes

Lâmina U30

30 mm

60
 m

m

35
,5

 m
m

Medida variável

Perfil de suspensão
PO30

Peça de união
para perfil PO30

Peça de travamento
PTPO

Peça de união
para lâmina U30

LÂ
M

IN
A

S
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PERFIS®
QUICK-LOCK



QUICK-LOCK® T-24
Primário 3600 mm. 
Primário T-Nova 2400 mm. 
Secundário 1200 mm. 
Secundário 600 mm. 

QUICK-LOCK® T-15
Primário 3000 mm. 
Secundário 1200 mm. 
Secundário 600 mm. 

QUICK-LOCK® T-35
Primário 3600 mm. 
Secundário 1200 mm. 
Secundário 600 mm. 

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente à corrosão)
Primário 3600 mm. 
Secundário 1200 mm. 
Secundário 600 mm. 

Cantoneiras



Perfis
QUICK-LOCK® •  Estabilidade e rigidez da estrutura

•  Esquadria perfeita

•  Precisão dimensional

•  Fácil e rápida instalação

•  Estética 

Reacção ao fogo

Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1

Meio ambiente e saúde

Os perfis metálicos GABELEX são 100% reciclá-
veis, não emitem compostos orgânicos voláteis 
(COV´s) nem formaldeídos e contribuem para 
as certificações ambientais de edifícios.

Objectos BIM
Objectos desta família estão disponíveis
para descarga na nossa página na internet.

Marcação CE  

QUICK-LOCK® T-24: DOP 2017.02
QUICK-LOCK® T-15: DOP 0007-151E
QUICK-LOCK® T-35: DOP 0007-165E
QUICK-LOCK® T-24 Resistente à corrosão: DOP 0007-156E

Pontos Fortes
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Componentes Primário 3600 mm 

Secundário 1200 mm 

Secundário 600 mm

Materiais

Cores

Aço

Branco (≃ RAL 9003)

QUICK-LOCK® T-35

38 mm

35 mm

Primário
3600 mm

Secundário
1200 mm

Secundário
600 mm

38 mm

35 mm

38 mm

35 mm

Componentes Primário 3000 mm 

Secundário 1200 mm 

Secundário 600 mm

Materiais

Cores

Aço

Branco (≃ RAL 9003)

Cinzento metalizado (RAL9006)

Preto

QUICK-LOCK® T-15

38 mm

15 mm

Primário
3000 mm

Secundário
1200 mm

Secundário
600 mm

38 mm

15 mm

38 mm

15 mm

Componentes Primário 3600 mm 

Primário T-Nova 2400 mm 

Secundário 1200 mm 

Secundário 600 mm 

Materiais

Cores

Aço

Branco (≃ RAL 9003)

Cinzento metalizado (RAL 9006)

Preto

QUICK-LOCK® T-24

38 mm

24 mm

Primário
3600 mm

Primário T-nova
2400 mm

Secundário
1200 mm

Secundário
600 mm

38 mm

24 mm

32 mm

24 mm

32 mm

24 mm

Componentes

Materiais

Cores

Aço resistente à corrosão

Branco (≃ RAL 9003)

QUICK-LOCK® T-24 CORRO-PLUS EF (Resistente à corrosão)*

Primário 3600 mm 

Secundário 1200 mm 

Secundário 600 mm 38 mm

24 mm

Primário
3600 mm

Secundário
1200 mm

Secundário
600 mm

38 mm

24 mm

38 mm

24 mm

(*) O sistema QUICK-LOCK® Corro-Plus EF (resistente à corrosão) cumpre com os requisitos da norma EN 13964 (tabela 8) e é adequado para uso em ambientes C4 
de acordo com EN 12994-2 (com base em testes efectuados). O revestimento dos perfis QUICK-LOCK® Corro-Plus EF apresentam um acabamento com brilho mais 
elevado em comparação com o revestimento padrão utilizado para os restantes perfis QUICK-LOCK®. Dispomos ainda, e se necessário, de acessórios resistentes à 
corrosão.
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Perfil QUICK-LOCK® Primário
3600 / 2400 mm

Perfil QUICK-LOCK® Secundário
1200 mm

Perfil QUICK-LOCK® Secundário
600 mm

Componentes

Cantoneiras simples e duplas

Sistema de montagem

00PL

Peça de 
suspensão

0SRV

0PCL0PUG

0PLL

PLLC*

(*) Cantoneiras anti-levantamento.

0PLC* PLPE



ABERTURAS
EM TECTOS METÁLICOS

Aberturas simples em formato circular
Aberturas simples
em formato quadrado ou rectangular

Aberturas para sistemas
de ventilação e ar condicionado 

Aberturas em formato rectangular 
com abas laterais 

Variáveis (comprimento x largura)Ø 52 mm

Ø 70 mm

Ø 73 mm

Ø 75 mm

Ø 125 mm

Ø 150 mm

Ø 155 mm

Ø 165 mm

Ø 168 mm

Ø 192 mm

Ø 200 mm

Ø 213 mm

Ø 220 mm

Ø 248 mm

Ø 264 mm

Ø 315 mm

Medidas Medidas

MedidasMedidas

• Sistemas de iluminação
• Sistemas de sinalização
• Sistemas de ventilação e ar condicionado 
• Sistemas de som
• Outros sistemas

A definir pelo cliente Variáveis (comprimento x largura).
Abas laterais interiores de 15 mm.
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Curvas de absorção acústica

Curvas de absorção acústica

Perfurações
CONDICIONAMENTO
ACÚSTICO

Absorção acústica (painéis metálicos com tela acústica normal)
Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k w

1,5 mm a 11% 0,26 0,41 0,76 0,98 0,94 0,94 0,91 0,65 0,63 0,74 0,65 0,74 0,76 0,75 0,74 0,77 0,74 0,63 0,75
1,5 mm a 22% 0,22 0,34 0,55 0,94 0,81 0,85 0,77 0,51 0,47 0,60 0,54 0,61 0,59 0,66 0,68 0,73 0,68 0,64 0,65

Absorção acústica (painéis metálicos com tela acústica de elevado desempenho)
Freq. (Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,6k 2k 2,5k 3,15k 4k 5k a

w

1,5 mm a 11% 0,27 0,48 0,79 0,98 0,88 0,90 0,97 0,70 0,70 0,75 0,69 0,76 0,80 0,82 0,79 0,81 0,75 0,70 0,80
1,5 mm a 22% 0,25 0,43 0,67 1,01 0,92 0,93 0,90 0,63 0,63 0,71 0,67 0,72 0,73 0,79 0,75 0,81 0,78 0,68 0,75

FREQUÊNCIA (Hz)
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Perf. 1,5 mm a 11%
Perf. 1,5 mm a 22%
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Perf. 1,5 mm a 11%
Perf. 1,5 mm a 22%
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Perfurações standard ao quadro

Perfurações standard diagonal
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Perfuração Ø 1,5 mm
Área perfurada ~ 11%

4 mm  Dimensão variável **

4 mm  

Perfuração Ø 2 mm
Área perfurada ~ 9%

6 mm  Dimensão variável **

6 mm  

Perfuração Ø 2,5 mm
Área perfurada ~ 16%

5,5 mm  

5,5 mm  Dimensão variável **

Perfuração Ø 2,5 mm
Área perfurada ~ 20%

5 mm  

5 mm  Dimensão variável **

Perfuração Ø 2,5 mm
Área perfurada ~ 5%

10 mm  

10 mm  Dimensão variável **

(apenas para painéis até 300 mm de largura)

* Outras perfurações sob consulta.

** Orla perimetral: dimensão
variável em função do tipo de produto.

* Outras perfurações sob consulta.

** Orla perimetral: dimensão
variável em função do tipo de produto.

Perfuração Ø 1,5 mm
Área perfurada ~ 11%

Dimensão variável **

8 mm  

4 mm  

4 mm  8 mm  

Perfuração Ø 2,5 mm
Área perfurada ~ 10%

10 mm  

5 mm  

5 mm  10 
mm  

Dimensão variável **

Perfuração Ø 1,5 mm
Área perfurada ~ 22%

Dimensão variável **

4 mm  

2 mm  

2 mm  4 mm  

Perfuração Ø 2 mm
Área perfurada ~ 18%

6 mm  

3 mm  

3 mm  6 mm  Dimensão variável **

Perfuração Ø 4 mm
Área perfurada ~ 11%

15 mm  

7,5 mm  

7,5
mm  

15
mm  

Dimensão
variável **

NOVO
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Foto: “Escuela de Ingenieros de Igualada”. Barcelona, Espanha.



TONGA

MINERVAL

SOLUÇÕES ESPECÍFICAS

TECTOS



Tonga® Branco A 22

Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível

Painel de lã de rocha de
 alta densidade,

 22 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A1

• Reflexão luminosa: >87%

• Aumenta o fator de luz do dia: >6%

• Redução da necessidade de luz artificial: -11%

• 100% Resistente à humidade

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• Garantia: 15 anos com perfis QUICK-LOCK® 

• QAI (Qualidade do Ar Interior): A+

Branco 09

Pontos Fortes

Cores Foto: “Piscina cubierta C.D. La Magdalena”, Avilés, Espanha.



Tonga® Branco A 22
Condicionamento acústico • Design • Luminosidade

Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível de cor branca 
e uma tela neutra de lã de vidro na face oculta.

Aplicação

Sector Terciário: Escritórios, comércio, hotéis, piscinas, 
restaurantes, escolas e pavilhões desportivos. 

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Tonga® pode ser limpa com a ajuda 
de uma escova suave ou de um aspirador, contribuindo 
deste modo para a durabilidade do tecto.

Resistência ao fogo

Locais com tectos Tonga® aplicados com perfis QUICK-LOCK® 
T-24 (ver ensaio de referência), melhoram a resistência ao 
fogo do edifício e contribuem para uma maior segurança 
dos seus ocupantes.

Reacção ao fogo

Cumpre e supera as exigências do Código Técnico (CTE).
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1

Resistência à humidade

Os tectos Tonga® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Coeficiente de reflexão luminosa superior a 87 %

Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído.
Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Podem ser aplicados com 
perfis T-15 e T-24.
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T-15 T-24

Canto A 

Classificação Módulos
(mm)

Estruturas
Isolamento 

complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira, Betão, 
Aço 

160 mm Eurolène 
603 + 0 a 200 mm

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

A gama Tonga® é a primeira gama de tectos 
que obteve o resultado classe A+.

Absorção acústica classe A

Dimensões

Certificados

Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

22 R= 0,60 m2 K/W

Espessura  (mm) Canto

22 A

22 A

600

Comprimento  (mm) Largura  (mm)

600/1200/1500
1800/2000/2400

 Tonga® A 22  

    

NºDOP: 0007-01

Coeficiente de Absorção  
s 

w
= 1,00 Frequência (Hz)

1,2
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0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
125 250 500 1000 2000 4000

12001200

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.
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Tonga® Branco A 40
Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

 40 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

Branco 09

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A1

• Reflexão luminosa: >87%

• Aumenta o fator de luz do dia: >6%

• Redução da necessidade de luz artificial: -11%

• Resistência térmica: 1,14 m2 K/W

• 100% Resistente à humidade

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• Garantia: 15 anos com perfis QUICK-LOCK® 

• QAI (Qualidade do Ar Interior): A+

Pontos Fortes

Cores Foto: “Piscina cubierta C.D. La Magdalena”, Avilés, Espanha.



Tonga® Branco A 40
Condicionamento acústico • Design • Luminosidade

Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível de cor branco 
e uma tela neutra de lã de vidro na face oculta.

Aplicação

Sector Terciário: Escritórios, comércio, hotéis, piscinas, 
restaurantes, escolas e pavilhões desportivos. 

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Tonga® pode ser limpa com a ajuda 
de uma escova suave ou de um aspirador, contribuindo 
deste modo para a durabilidade do tecto.

Resistência ao fogo

Locais com tectos Tonga® aplicados com perfis QUICK-LOCK® 
T-24 (ver ensaio de referência), melhoram a resistência ao 
fogo do edifício e contribuem para uma maior segurança 
dos seus ocupantes.

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

A gama Tonga® é a primeira gama de tectos que 
obteve o resultado classe A+.

Absorção acústica classe A

Reacção ao fogo

Cumpre e supera as exigências do Código Técnico (CTE).
Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

Os tectos Tonga® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Coeficiente de reflexão luminosa superior a 87 %

Sistema de montagem
Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído. Os painéis 
apresentam uma marcação na face oculta 
que indica o sentido de instalação. Podem 
ser aplicados com perfis T-15 e T-24.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Dimensões

Certificados

Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

R= 1,14 m2 K/W40

Espessura (mm) Canto 

40

Comprimento  (mm) Largura  (mm)

600/1200/1500
1800/2000/2400

A 600

 Tonga® A 40  

     

NºDOP: 0007-01
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w
= 1,00 Frequência (Hz)
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T-15 T-24

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).
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Canto A 

Classificação Módulos
(mm)

Estruturas
Isolamento 

complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira, Betão, 
Aço 

160 mm Eurolène 
603 + 0 a 200 mm
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Tonga® E 20
Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível

Painel de lã
 de rocha de alta densidade,

 20 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto E pintado

Branco 09

• Absorção acústica: α
w

= 0,95

• Reacção ao fogo: A1

• Reflexão luminosa: >87%

• Aumenta o fator de luz do dia: >6%

• Redução da necessidade de luz artificial: -11%

• 100% Resistente à humidade

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• Garantia: 15 anos com perfis QUICK-LOCK® 

Pontos Fortes

Cores



Dimensões

Tonga® E 20
Condicionamento acústico • Design • Luminosidade

Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível de cor branco 
e uma tela neutra de lã de vidro na face oculta, com cantos 
rebaixados pintados.

Aplicação

Sector Terciário: Escritórios, comércio, hotéis, piscinas, 
restaurantes, escolas e pavilhões desportivos. 

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Tonga® pode ser limpa com a ajuda 
de uma escova suave ou de um aspirador, contribuindo 
deste modo para a durabilidade do tecto.

Resistência ao fogo

Locais com tectos Tonga® aplicados com perfis QUICK-LOCK® 
T-24 (ver ensaio de referência), melhoram a resistência ao 
fogo do edifício e contribuem para uma maior segurança 
dos seus ocupantes.

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Tonga® E 20 mm são classe A+.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Absorção acústica classe A

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1

Resistência à humidade

Os tectos Tonga® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Coeficiente de reflexão luminosa superior a 87%.

Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído.
Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Podem ser aplicados com 
perfis T-15 e T-24.

Certificados

Espessura (mm) Canto 

20 E 600/1200

Comprimento  (mm) Largura  (mm)

600/1200

 Tonga® E  
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Classificação Módulos
(mm)

Estruturas
Isolamento 

complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira, Betão, 
Aço 

160 mm Eurolène 
603 + 0 a 200 mm

Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

20 R= 0,55 m2 K/W
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Tela decorativa de lã de vidro 
natural de cores na face visível

Painel de lã de rocha
de alta densidade,

22/40 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A2-s1,d0

• 45 cores 

• 11 tipos de acabamento disponíveis

• 700 possibilidades de combinação em 

   diferentes dimensões

• 100% Resistente à humidade

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• Garantia: 15 anos com perfis QUICK-LOCK® 

Pontos Fortes

Cores e acabamentos

Tonga® Eurocolors 
A 22/40

Foto: “Escola Tècnica d’Igualada”. Barcelona, Espanha.

Consultar gama EuroColors e EuroDesign na página 133 

Cubes Noir | C1 Cubes Zinc | C2 Ombelle Ardoise | O1 Ombelle Dune | O2 Bayadère Calcaire | B2 Bayadère Aluminium | B1

40 EuroColors

6 EuroDesign

Blanc 09



Tonga® Eurocolors A 22/40
Condicionamento acústico • Design • Gama de cores

Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro de cores na face visível e 
uma tela neutra na face oculta.

Aplicação

Sector Terciário: Escritórios, comércio, hotéis, piscinas, 
restaurantes, escolas e pavilhões desportivos. 

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Tonga® pode ser limpa com a ajuda 
de uma escova suave ou de um aspirador, contribuindo 
deste modo para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Euroclasse A2-s1,d0, segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

100% estável a 95% HR.

Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído.
Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Podem ser aplicados com 
perfis T-15 e T-24.

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

A gama Tonga® é a primeira gama de tectos 
que obteve o resultado classe A+.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Absorção acústica classe A

Dimensões

Certificados

Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

22
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Espessura (mm) Canto

22 A 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200/1500
1800/2000/2400

40 A 600
600/1200/1500
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 Tonga® A 22 
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Tonga® Eurocolors A 22/40
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Condicionamento acústico • Design • Gama de cores

EUROCOLORS EURODESIGN

Metais  Agregados Geleiras

Aluminium | M1

Chrome | M2

Granite | M3

Plomb | M4

Silver | M5 | 

Zinc | M6

Argile | D1

Calcaire | D2

Craie | D3

Dune | D4

Sable | D5

Terre | D6

Banquise | P1

Crépuscule | P2

Givre | P3

Iceberg | P5

Rosée | P6

Glacier | P4

Biocolors Gemas Minerais

Céladon | T1

Cuivre | T2

Ocre | T3

Outremer | T4

Sienne | T5

Silex | T6

Ardoise | V1

Basalte | V2

Cobalt | V3

Fer | V4

Lave | V5

Météorite | V6

Noir | V7

Ambre | G1

Émeraude | G2

Grenat | G3

Jade | G4

Rubis | G5

Saphir | G6

Soufre | G7

Topaze | G8

Turquoise | G9

Cubes Noir | C1

Cubes Zinc | C2

Ombelle Ardoise | O1

Ombelle Dune | O2

Bayadère Aluminium | B1

Bayadère Calcaire | B2
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Tonga® Ultra Clean A 22

Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível, 
com acabamento Boreal

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

 22 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Branco Acabamento Boreal

Canto A pintado,
com acabamento Boreal

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A1

• Manutenção: 5 métodos de limpeza

• Reflexão luminosa: >89%

• 100% Resistente à humidade

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• Cantos e superfície visível com acabamento Boreal, 

   em pintura acetinada.

Pontos Fortes

Acabamentos



Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível, acabamento 
boreal em pintura acetinada cor branca e uma tela neutra de 
lã de vidro na face oculta, com cantos pintados.

Aplicação

Sector Terciário: saúde, cozinhas e laboratórios.

Manutenção e limpeza

A superfície pintada dos tectos Tonga® Ultra Clean A 22 mm 
não retêm poeiras, o que facilita a sua limpeza. Pode ser 
limpa com a ajuda de uma escova suave, aspirador, ar 
comprimido, uma esponja húmida (com ou sem detergen-
te), vapor seco ou húmido e um pano seco, contribuindo 
assim para a durabilidade do tecto.

Resistência ao fogo

Locais com tectos Tonga® Ultra Clean A 22  mm 600x600mm 
aplicados com perfis QUICK-LOCK® T-24 (ver ensaio de 
referência), melhoram a resistência ao fogo do edifício e 
contribuem para uma maior segurança dos seus ocupantes.

Tonga® Ultra Clean A 22
Condicionamento acústico • Design • Higiene

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos.

Os tectos Tonga® Ultra Clean A 22 mm são 
classe A.

Propriedade particular do ar 

Os tectos Tonga® Ultra Clean A 22 mm possuem classificação 
ISO 4 segundo a Norma ISO 14 644.1.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classificada 
como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Dimensões

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1

Resistência à humidade

Os tectos Tonga® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Coeficiente de reflexão luminosa superior a 89%.

Sistema de montagem

Em conformidade com os requisitos DTU 58.1 e as normati-
vas francesas NFP 68203-1 e 2 e outras DTU em vigor, segun-
do o tipo de local. Recomenda-se que sejam previstas 
aberturas de ventilação no tecto, de modo a equilibrar a 
temperatura e a pressão entre o sub tecto e o tecto. 

Os tectos Tonga® Ultra Clean A 22 mm 
são aplicados com perfis T-15 ou T-24. Os 
painéis podem ser cortados com a ajuda 
de ferramenta apropriada para o efeito, 
sem poeiras e ruído.

Certificados
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Absorção acústica classe  A

Espessura (mm) Canto

22 A

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200 600

T-15 T-24

Canto A 

Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

22

Resistência a fungos 

Os tectos Tonga® Ultra Clean A 22 mm não permitem o desen-
volvimento de fungos: Grau 0 segundo a Norma ISO 846.

Classificação Módulos
(mm)

Estruturas
Isolamento 

complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira, Betão, 
Aço 

160 mm Eurolène 
603 + 0 a 200 mm

R= 0,60 m2 K/W
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Tonga® Ultra Clean A 40

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

40 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Branco Acabamento Boreal

Canto A pintado,
com acabamento Boreal

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A1

• Manutenção: 5 métodos de limpeza

• Reflexão luminosa: >89%

• 100% Resistente à humidade

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• Cantos e superfície visível com acabamento Boreal, 

   em pintura acetinada.

Pontos Fortes

Acabamentos

Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível, 
com acabamento Boreal



Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível, acabamento 
boreal em pintura acetinada cor branca e uma tela neutra de 
lã de vidro na face oculta, com cantos pintados.

Aplicação

Sector Terciário: saúde, cozinhas e laboratórios.

Manutenção e limpeza

A superfície pintada dos tectos Tonga® Ultra Clean A 40 mm 
não retêm poeiras, o que facilita a sua limpeza. Pode ser 
limpa com a ajuda de uma escova suave, aspirador, ar 
comprimido, uma esponja húmida (com ou sem detergen-
te), vapor seco ou húmido e um pano seco, contribuindo 
assim para a durabilidade do tecto.

Resistência ao fogo

Locais com tectos Tonga® Ultra Clean A 40  mm 600x600mm 
aplicados com perfis QUICK-LOCK® T-24 (ver ensaio de 
referência), melhoram a resistência ao fogo do edifício e 
contribuem para uma maior segurança dos seus ocupantes.

Tonga® Ultra Clean A 40
Condicionamento acústico • Design • Higiene

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos.

Os tectos Tonga® Ultra Clean A 40 mm são 
classe A.

Propriedade particular do ar 

Os tectos Tonga® Ultra Clean A 40 mm possuem classificação 
ISO 4 segundo a Norma ISO 14 644.1.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classificada 
como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Dimensões

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1

Resistência à humidade

Os tectos Tonga® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Coeficiente de reflexão luminosa superior a 89%.

Sistema de montagem

Em conformidade com os requisitos DTU 58.1 e as normati-
vas francesas NFP 68203-1 e 2 e outras DTU em vigor, segun-
do o tipo de local. Recomenda-se que sejam previstas 
aberturas de ventilação no tecto, de modo a equilibrar a 
temperatura e a pressão entre o sub tecto e o tecto. 

Os tectos Tonga® Ultra Clean A 40 mm 
são aplicados com perfis T-15 ou T-24. Os 
painéis podem ser cortados com a ajuda 
de ferramenta apropriada para o efeito, 
sem poeiras e ruído.

Certificados
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Absorção acústica classe  A

Espessura (mm) Canto

40 A

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200 600

T-15 T-24

Canto A 

Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

40

Resistência a fungos 

Os tectos Tonga® Ultra Clean A 40 mm não permitem o desen-
volvimento de fungos: Grau 0 segundo a Norma ISO 846.

Classificação Módulos
(mm)

Estruturas
Isolamento 

complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira, Betão, 
Aço 

160 mm Eurolène 
603 + 0 a 200 mm

R= 1,14 m2 K/W
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Tonga® Ultra Clean E 20

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

 20 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Branco

Canto E
pintado com

acabamento Boreal

Acabamento Boreal

• Absorção acústica: α
w

=0,90

• Reacção ao fogo: A1

• Manutenção: 5 métodos de limpeza

• Reflexão luminosa:> 89%

• 100% Resistente à humidade

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• Cantos e superfície visível com acabamento Boreal, 

   em pintura acetinada.

Pontos Fortes

Acabamentos

Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível, 
com acabamento Boreal



Classificação Módulos
(mm)

Estruturas
Isolamento 

complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira, Betão, 
Aço 

160 mm Eurolène 
603 + 0 a 200 mm

 Tonga® Ultra Clean E 20

Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível, acabamento 
boreal em pintura acetinada cor branca e uma tela neutra de 
lã de vidro na face oculta, com cantos rebaixados pintados.

Aplicação

Sector Terciário: Saúde, cozinhas e laboratórios

Manutenção e limpeza

A superfície pintada dos tectos Tonga® Ultra Clean E 20 mm 
não retêm poeiras, o que facilita a sua limpeza. Pode ser 
limpa com a ajuda de uma escova suave, aspirador, ar 
comprimido, uma esponja húmida (com ou sem detergen-
te), vapor seco ou húmido e um pano seco, contribuindo 
assim para a durabilidade do tecto.

Resistência ao fogo

Locais com tectos TONGA® aplicados com perfis QUICK-LOCK® 
T-24 (ver ensaio de referência) melhoram a resistência ao 
fogo do edifício e contribuem para uma maior segurança 
dos seus ocupantes.

Tonga® Ultra Clean E 20
Condicionamento acústico • Design • Higiene

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

Os tectos Tonga® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Coeficiente de reflexão luminosa superior a 89%.

Sistema de montagem

Em conformidade com os requisitos DTU 58.1 e as normati-
vas francesas NFP 68203-1 e 2 e outras DTU em vigor, segun-
do o tipo de local. Recomenda-se que sejam previstas 
aberturas de ventilação no tecto, de modo a equilibrar a 
temperatura e a pressão entre o sub tecto e o tecto. 

Os tectos Tonga® Ultra Clean E 20 mm 
são aplicados com perfis T-15 ou T-24. Os 
painéis podem ser cortados com a ajuda 
de ferramenta apropriada para o efeito, 
sem poeiras e ruído.

Resistência a fungos

Os tectos Tonga® Ultra Clean E 20 mm não permitem o desen-
volvimento de fungos: Grau 0, segundo a Norma ISO 846.

Certificados
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Absorção acústica classe A

Espessura  (mm) Canto

20 E

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200 600

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Tonga® Ultra Clean E 20 mm são 
classe A.

Propriedade particular do ar 

Os tectos Tonga® Ultra Clean E 20 mm possuem classificação 
ISO 4 segundo a Norma ISO 14 644.1.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001:2004 - “Siste-
ma de gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classificada 
como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Dimensões

Canto E 

T-15 T-24

Resistência Térmica

Espessura Resistência térmica

20

(20 mm 
w

= 0,90)

R= 0,55 m2 K/W
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Tonga® Therm A 80

Tela decorativa de lã de vidro 
natural de cores na face visível

Painel de lã de rocha
de alta densidade,

 77 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

• Solução termo acústica

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Resistência térmica: 2,20 m2 K/W

• 46 cores

• 100% Resistente à humidade

• QAI (Qualidade do Ar Interior): A+ 

Pontos Fortes

Cores

40 EuroColors

Blanc 09

Consultar gama EuroColors na página 133



Resistência térmica

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Absorção acústica classe A

Tonga® Therm A 80
Condicionamento acústico • Resistência térmica

Painel rígido de lã de rocha de 77 mm. de espessura, com tela 
decorativa de lã de vidro de cores na face visível e reforçado 
com uma tela neutra na face oculta.

Aplicação 

Indústria, escritórios, escolas, restaurantes e comércio no 
geral.

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Tonga® Therm pode ser limpa através 
de uma esponja húmida ou de um aspirador, contribuindo 
assim para a durabilidade do tecto. 

Reacção ao fogo

Branco: Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1. 
Cores: Euroclasse A2-s1,d0, segundo a norma EN-13501-1. 

Resistência à humidade

Os tectos Tonga® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Branco: > 87%.

Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. Os painéis podem ser cortados 
com a ajuda de ferramenta apropriada para o efeito, sem 
poeiras e ruído.

Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Podem ser aplicados com 
perfis T-24 ou T-35.

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos.

A gama Tonga® é a primeira gama de tectos 
que obteve o resultado classe A+.

Dimensões

Certificados

Resistência Térmica

Espessura (mm)

77

Espessura (mm)

77 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200

 

N.o DOP: 0007-12, para cor branca.
N.o DOP: 0007-13, para as restantes cores.
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Minerval® A 12
Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível de cor branca

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

 12 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

Branco

• Absorção acústica: α
w

= 0,80

• Reacção ao fogo: A1

• 100% Resistente à humidade, qualquer que seja o   

   grau higrométrico.

• Painel de lã de rocha de alta densidade

Pontos Fortes

Cores Foto: “Escuela de Ingenieros de Igualada”. Barcelona, Espanha.



Minerval® A 12
Condicionamento acústico • Económico

Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível de cor branca 
e uma tela neutra de lã de vidro na face oculta.

Aplicação

Sector Terciário: Escolas, escritórios. 

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Minerval® pode ser limpa com a 
ajuda de uma escova suave ou de um aspirador, contribuin-
do deste modo para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1

Resistência à humidade

Os tectos Minerval® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Dimensões

Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

12 R= 0,34 m2 K/W

Espessura (mm) Canto

12 A 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200

NºDOP: 0007-01
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Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído.
Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Podem ser aplicados com 
perfis T-15 ou T-24. 

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Minerval® são classe A.

Canto A 

T-15 T-24

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Para projectos com requisitos de sustentabilidade HQE 
dispomos de documentação com a informação de saúde e 
meio ambiente necessária.

As lãs de rocha Eurocoustic permitem reduzir os danos 
causados pelo ruído, consumo de energia e as emissões de 
gases de efeito estufa.

Absorção acústica Classe B

α = 0,80.

Certificados
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Minerval® A 15

Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível de cor branca

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

 15 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

Branco

• Absorção acústica: α
w

= 0,90

• Reacção ao fogo: A1

• 100% Resistente à humidade, qualquer que seja o 

   grau higrométrico.

• Painel de lã de rocha de alta densidade

Pontos Fortes

Cores Foto: “Escuela de Ingenieros de Igualada”. Barcelona, Espanha.



Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

15 R= 0,38 m2 K/W

Minerval® A 15

Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível de cor branca 
e uma tela neutra de lã de vidro na face oculta.

Aplicação

Sector Terciário: Escolas, escritórios. 

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Minerval® pode ser limpa com a 
ajuda de uma escova suave ou de um aspirador, contribuin-
do deste modo para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1

Resistência à humidade

Os tectos Minerval® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Dimensões

Espessura (mm) Canto

15 A 600

Comprimento  (mm) Largura  (mm)

600/1200

NºDOP: 0007-01

Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído.
Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Podem ser aplicados com 
perfis T-15 ou T-24. 

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Minerval® são classe A.
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Canto A 

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. 
A EUROCOUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Siste-
ma de gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Para projectos com requisitos de sustentabilidade HQE 
dispomos de documentação com a informação de saúde e 
meio ambiente necessária.

As lãs de rocha Eurocoustic permitem reduzir os danos 
causados pelo ruído, consumo de energia e as emissões de 
gases de efeito estufa.

Absorção acústica Classe B

α = 0,90.

Certificados

T-15 T-24Condicionamento acústico • Económico
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Minerval® E 15

Tela decorativa de lã de vidro 
natural na face visível de cor branca

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

 15 mm de espessura

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto E, pintado

Branco

• Absorção acústica: α
w

= 0,90

• Reacção ao fogo: A1

• 100% Resistente à humidade, qualquer que seja o

   grau higrométrico.

• Painel de lã de rocha de alta densidade

Pontos Fortes

Cores



Minerval® E 15

Painel rígido autoportante de lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa de lã de vidro na face visível de cor branca 
e uma tela neutra de lã de vidro na face oculta.

Aplicação

Sector Terciário: Escolas, escritórios. 

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Minerval® pode ser limpa com a 
ajuda de uma escova suave ou de um aspirador, contribuin-
do deste modo para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

Os tectos Minerval® são 100% estáveis, qualquer que seja o 
grau higrométrico.

Dimensões

Espessura  (mm) Canto

15 E 600

Comprimento (mm) Largura  (mm)

600/1200

Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído.
Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Podem ser aplicados com 
perfis T-15 ou T-24. 

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Minerval® são classe A.
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Resistência Térmica

Espessura (mm) Resistência térmica

15 R= 0,38 m2 K/W

Canto E 

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. 
A EUROCOUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Siste-
ma de gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Para projectos com requisitos de sustentabilidade HQE 
dispomos de documentação com a informação de saúde e 
meio ambiente necessária.

As lãs de rocha Eurocoustic permitem reduzir os danos 
causados pelo ruído, consumo de energia e as emissões de 
gases de efeito estufa.

Absorção acústica Classe B

α = 0,90.

Certificados

T-15 T-24

NºDOP: 0007-05

Condicionamento acústico • Económico
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Clini’Safe® A 15

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

 espessura de 15 mm

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

 Canto A pintado

Cores

• Cumpre requisitos microbianos das zonas tipo 4,  

   segundo a normativa NF S90-351:2013

• Manutenção: 5 métodos de limpeza

• Absorção acústica: α
w

=0,90

• Reacção ao fogo: A1

• 100% resistente à humidade para qualquer grau 

   higrométrico

• Cantos e superfície visível pintados

• Painel de lã de rocha de alta densidade

Branco

Tela decorativa de lã de vidro natural 
com acabamento em pintura 
acetinada branca na face visível

Pontos Fortes

Acabado Boreal



Clini’Safe® A 15Clini’Safe® A 15 Frequência (Hz)

Clini’Safe® A 15
Condicionamento acústico • Higiénico

Painel rígido autoportante em lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa em lã de vidro na face visível com acaba-
mento em pintura acetinada na cor branca e uma tela neutra 
na face oculta, com cantos pintados.

Aplicação

Sector da saúde.

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Clini’Safe® A 15 não retém poeiras, o 
que facilita a sua manutenção.
Os tectos Clini’Safe® A 15 podem ser limpos com a ajuda de 
uma escova, de um aspirador ou através de uma esponja 
húmida e um detergente ligeiramente alcalino. Este tipo de 
manutenção contribui para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Coeficiente de reflexão luminosa superior a 85%.

Resistência a desinfectantes

Os tectos Clini’Safe® A 15 são resistentes a desinfectantes à 
base de peróxido de hidrogénio, os mais utilizados nas áreas 
hospitalares.
Os tectos Clini’Safe® A 15 são especialmente resistentes a 
desinfectantes à base de dióxido de cloro e glutaraldeído.

Sistema de montagem

Conforme as prescrições da DTU 58.1 normas NFP 68203-1 e 
2 e outras DTU em vigor segundo a natureza dos locais. 
Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis Clini’Safe® A 15 podem ser 
aplicados com perfis à vista T-15 ou T-24. 
Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído.

Comportamento em meios microbianos

Os tectos Clini’Safe® não contêm nenhum elemento que 
favoreça o desenvolvimento microbiano. Os tectos Clini’Sa-
fe® A 15 cumprem com os requisitos microbianos “Zona tipo 
4 - elevados riscos sanitários”, segundo a normativa NF 
S90-351:2003, Controlo de contaminação transportada por 
via aérea.

De acordo com a normativa NF S90-351, Clini’Safe® A 15 
obteve os seguintes resultados:

Classe de emissão de partículas:  ≤ ISO4.

Cinética de descontaminação de partículas: ≤ CP10. 

Classe bacteriológica: ≤ B10.

Absorção acústica classe A

Dimensões

Certificados

Espessura (mm) 

15 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

1200/600
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Canto A 

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Clini’Safe® A 15 são classe A.

4Zonas

Classe particular 

Cinética de 
descontaminação particular

Limpeza microbiológica

Bactérias testadas 

3

ISO 4

CP5

M1

CP5

M10

ISO 4

Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Aspergillus 
niger, Candida albicans

Acinobacter 
baumannii, Bacillus 
cereus, Streptococcus 
pneumoniae, 
Staphylococcus 
aureus resistente à 
methicillin (SARM)
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Clini’Safe® E 15 

Tela decorativa de lã de vidro natural 
com acabamento em pintura 
acetinada branca na face visível

Painel de la de rocha
 de alta densidade,

 espessura de 15 mm

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto E pintado

• Cumpre requisitos microbianos das zonas tipo 4, 

   segundo a normativa NF S90-351:2013

• Manutenção: 5 métodos de limpeza

• Absorção acústica: α
w

=0,90

• Reacção ao fogo: A1

• 100% resistente à humidade para qualquer grau 

   higrométrico

• Cantos rebaixados e superfície visível pintados

• Painel de lã de rocha de alta densidade

Branco

Pontos Fortes

Cores

Acabado Boreal



Frequência (Hz)

Clini’Safe® E 15

Painel rígido autoportante em lã de rocha de alta densidade, 
com tela decorativa em lã de vidro na face visível, com acaba-
mento boreal em pintura acetinada cor branco e uma tela 
neutra na face oculta, com os cantos rebaixados pintados.

Aplicação

Sector da saúde.

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Clini’Safe® E 15 não retém poeiras, o 
que facilita a sua manutenção.
Os tectos Clini’Safe® E 15 podem ser limpos com a ajuda de 
uma escova, de um aspirador ou através de uma esponja 
húmida e um detergente ligeiramente alcalino. Este tipo de 
manutenção contribui para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico.

Reflexão luminosa

Coeficiente de reflexão luminosa superior a 85%.

Resistência a desinfectantes

Os tectos Clini’Safe® E 15 são resistentes a desinfectantes à 
base de peróxido de hidrogénio, os mais utilizados nas áreas 
hospitalares. Os tectos Clini’Safe® E 15 são especialmente 
resistentes a desinfectantes à base de dióxido de cloro e 
glutaraldeído.

Sistema de montagem

Conforme as prescrições da DTU 58.1 normas NFP 68203-1 e 
2 e outras DTU em vigor segundo a natureza dos locais. 
Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis Clini’Safe® E 15 podem ser 
aplicados com perfis à vista T-15 ou T-24. 
Os painéis podem ser cortados com a 
ajuda de ferramenta apropriada para o 
efeito, sem poeiras e ruído.

Qualidade do Ar Interior
Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Clini’Safe® E 15 são classe A.

Comportamento em meios microbianos

Os tectos Clini’Safe® não contêm nenhum elemento que 
favoreça o desenvolvimento microbiano. Os tectos Clini’Sa-
fe® E 15 cumprem com os requisitos microbianos “Zona tipo 
4 - elevados riscos sanitários”, segundo a normativa NF 
S90-351:2003, Controlo de contaminação transportada por 
via aérea.

De acordo com a normativa NF S90-351, Clini’Safe® E 15 
obteve os seguintes resultados:

Classe de emissão de partículas: ≤ ISO5.

Cinética de descontaminação de partículas: ≤ CP10. 

Classe bacteriológica: ≤ B10.

Absorção acústica classe A

Dimensões

Certificados

Espessura (mm) 

15 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

1200/600
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T-15 T-24

4Zonas

Classe particular 

Cinética de 
descontaminação particular

Limpeza microbiológica

Bactérias testadas 

3

ISO 4

CP5

M1

CP5

M10

ISO 4

Escherichia coli, Klebsiella 
pneumoniae, Aspergillus 
niger, Candida albicans

Acinobacter 
baumannii, Bacillus 
cereus, Streptococcus 
pneumoniae, 
Staphylococcus 
aureus resistente à 
methicillin (SARM)
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=0,90Clini’Safe® E 15
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Condicionamento acústico • Higiénico
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Alizé® A 40/80
Tela decorativa de lã de vidro 

natural de cor branca na face visível

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A
Painel de lã  de rocha

de 40 mm/80 mm

Folha de
 alumínio

Branco 94

• Atenuação lateral 38 dB

• Reacção ao fogo: A1

• 100% Resistente à humidade para qualquer grau 

   higrométrico

• Resistência térmica 40: 1,14 m2 K/W

• Resistência térmica 80: 2,29 m2 K/W

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• Possibilidade de aplicação sob coberturas de chapa 

  de aço simples trapezoidal 

Pontos Fortes

Cores



Frequência (Hz)

T-24T-15

Espessura (mm) 

40 1,14

80 2,29

Alizé® A 40/80 
Atenuação lateral • Barreira de condensação

Resistência à humidade

100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico.

Sistema de montagem

Conforme as prescrições da DTU 58.1 normas NFP 68203-1 e 
2 e outras DTU em vigor segundo a natureza dos locais. 
Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. 

Os painéis Alizé® podem ser aplicados 
com perfis à vista T-15 ou T-24. Os 
painéis podem ser cortados com a ajuda 
de ferramenta apropriada para o efeito, 
sem poeiras e ruído.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. 
A EUROCOUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Siste-
ma de gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Alizé® são classe A.

Absorção acústica

Atenuação lateral

Alizé® 40
Dn, f, w (C;Ctr) = 38 (-2, -8) dB

Dimensões

Resistência térmica

CertificadosEspessura (mm) 

40 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200

80 600600/1200 NºDOP: 0007-08

A
liz

é®
 A

 4
0/

80

Coeficiente de Absorção 
s
 

α
w

=0,55

Painel rígido autoportante em lã de rocha com tela decorativa 
em lã de vidro e uma folha de alumínio na face visível na cor 
branca e uma tela neutra na face oculta.

Aplicação

Projectos com coberturas de chapa de aço simples.

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Alizé® pode ser limpa com a ajuda de 
uma escova suave ou um aspirador, contribuindo assim para 
a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Resistência ao fogo

Locais com tectos Alizé® 600x600mm aplicados com perfis 
QUICK-LOCK® T-24 (ver ensaio de referência), melhoram a 
resistência ao fogo do edifício e contribuem para uma maior 
segurança dos seus ocupantes.

Classificação
Módulos

(mm)
Estrutura 

Isolamento
complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira,
Betão, Aço

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm

Resistência térmica (R
D
)(m2•K)/W

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
125 250 500 1000 2000 4000

Canto A 

Alizé® A 40

α
w

=0,60Alizé® A 80
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Acoustished® A 40
Tela decorativa de lã de vidro natural 
na cor branca ou Eurocolors 
(7 cores disponíveis) na face visível

Painel rígido
 autoportante de 38 mm

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A1 para cor branca e A2-s1,d0 

   para outras cores

• 100% resistente à humidade para qualquer grau 

   higrométrico

• Módulos de 1500x1000 mm

• Resistência à flexão

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• QAI (Qualidade do Ar Interior): A+

Pontos Fortes

Cores

Chrome | M2 Sable | D5 Ocre | T3 Outremer | T4 Noir | V7Rubis | G5 Saphir | G6



1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
125 250 500 1000 2000 4000

T-35

Espessura (mm) 

38 1,10

Acoustished® A 40
Condicionamento acústico

Painel rígido autoportante em lã de rocha de alta densidade 
com tela decorativa em lã de vidro na face visível na cor 
branca ou Eurocolors (7 cores disponíveis) e uma tela neutra 
na face oculta.

Aplicação

Espaços comerciais e indústria.

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Acoustished® pode ser limpa com a 
ajuda de uma escova suave ou um aspirador, contribuindo 
assim para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Branco: Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1. 
Outras cores: A2-s1,d0, segundo a norma EN-13501-1. 

Resistência à humidade

100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico.

Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. Os painéis podem ser cortados 
com a ajuda de ferramenta apropriada para o efeito, sem 
poeiras e ruído.

Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Só podem ser aplicados com 
perfis T-35.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. 
A EUROCOUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Siste-
ma de gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Absorção acústica Classe A

Dimensões

Resistência térmica

Certificados

Espessura (mm) 

38 1000

Comprimento (mm) Largura (mm)

1500

N.o DOP: 0007-12 para a cor branca.

N.o DOP: 0007-13 para outras cores.

A
co

u
st

is
h

ed
® 

A
 4

0

Coeficiente de Absorção 
s
 

α
w

=1,00 Frequência (Hz)Resistência térmica (R
D
)(m2•K)/W

Canto A 

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Acoustished® são classe A+.

Acoustished® 40
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Acoustished® A 80
Tela decorativa de de lã vidro
natural na cor branca ou Eurocolors 
(7 cores disponíveis) na face visível

Painel rígido
 autoportante de 77 mm

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A1 para cor branca e A2-s1,d0 

   para outras cores

• 100% resistente à humidade para qualquer grau 

   higrométrico

• Módulos de 1500x1000 mm

• Resistência à flexão

• Painel de lã de rocha de alta densidade

• QAI (Qualidade do Ar Interior): A+

Pontos Fortes

Cores

Chrome | M2 Sable | D5 Ocre | T3 Outremer | T4 Noir | V7Rubis | G5 Saphir | G6



1,2

1,0

0,8

0,6

0,4
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0,0
125 250 500 1000 2000 4000

T-35

Espessura (mm) 

77 2,20

Acoustished® A 80
Condicionamento acústico • Grandes superfícies e espaços industriais.

Painel rígido autoportante em lã de rocha de alta densidade 
com tela decorativa em lã de vidro na face visível na cor 
branca ou Eurocolors (7 cores disponíveis) e uma tela neutra 
na face oculta.

Aplicação

Espaços comerciais e indústria.

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Acoustished® pode ser limpa com a 
ajuda de uma escova suave ou um aspirador, contribuindo 
assim para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Branco: Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1. 
Outras cores: A2-s1,d0, segundo a norma EN-13501-1. 

Resistência à humidade

100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico.

Sistema de montagem

Recomenda-se que sejam previstas aberturas de ventilação 
no tecto, de modo a equilibrar a temperatura e a pressão 
entre o sub tecto e o tecto. Os painéis podem ser cortados 
com a ajuda de ferramenta apropriada para o efeito, sem 
poeiras e ruído.

Os painéis apresentam uma marcação 
na face oculta que indica o sentido de 
instalação. Só podem ser aplicados com 
perfis T-35.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. 
A EUROCOUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Siste-
ma de gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Absorção acústica Classe A

Dimensões

Resistência térmica

Certificados

Espessura (mm) 

77 1000

Comprimento (mm) Largura (mm)

1500
A

co
u

st
is

h
ed

® 
A

 8
0

Coeficiente de Absorção 
s
 

80 mm α
w

=1,00 : classe A Frequência (Hz)Resistência térmica (R
D
)(m2•K)/W

Canto A 

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Acoustished® são classe A+.

Acoustished® 80

N.o DOP: 0007-12 para a cor branca.

N.o DOP: 0007-13 para outras cores.
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Acoustichoc® A 22
Tela reforçada decorativa de lã
de vidro natural  (7 cores disponíveis) 
na face visível.

Painel de lã de rocha
 de alta densidade,

 espessura de 22 mm

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Canto A

Branco Amarelo Verde PretoCinzentoBege Azul

• Resistente a impactos

• 7 Cores disponiveis

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A1 para cor branca e A2-s1,d0 para 

   outras cores

• 100% resistente à humidade para qualquer grau 

   higrométrico

• QAI (Qualidade do Ar Interior): A+

Pontos Fortes

Cores



T-24T-15

Espessura (mm) 

22 0,61

Acoustichoc® A 22
Condicionamento acústico  • Alta resistência a impactos

Painel rígido autoportante em lã de rocha de alta densidade 
com tela reforçada decorativa na face visível de vidro natural  
(7 cores disponíveis) e uma tela neutra na face oculta.

Aplicação

Recintos desportivos, nomeadamente ginásios e pavilhões 
desportivos.

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Acoustichoc® pode ser limpa com a 
ajuda de uma escova suave e/ou um aspirador, contribuindo 
assim para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Branco: Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1. 
Outras cores: A2-s1,d0, segundo a norma EN-13501-1. 

Resistência ao fogo

Locais com tectos Acustichoc® A22 mm 600x600mm aplica-
dos com perfis QUICK-LOCK® T-24 (ver ensaio de referência), 
melhoram a resistência ao fogo do edifício e contribuem 
para uma maior segurança dos seus ocupantes.

Resistência à humidade

100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico.

Resistência à impactos

Em função do sistema de suspensão utilizado (sob consulta).

Sistema de montagem

Conforme as prescrições da DTU 58.1 normas NFP 68203-1 e 
2 e outras DTU em vigor segundo a natureza dos locais. 
Os painéis Acoustichoc® são rígidos, fáceis de manipular, 
cortam-se facilmente com ferramenta apropriada e podem 
ser aplicados com perfis à vista T-15, T-24 ou T-35.

Recomenda-se que sejam previstas 
aberturas de ventilação no tecto, de 
modo a equilibrar a temperatura e a 
pressão entre o sub tecto e o tecto. 

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. 
A EUROCOUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Siste-
ma de gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Absorção acústica Classe A

Dimensões

Resistência térmica

Certificados

Espessura (mm) 

22 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200

125 250 500 1000 2000 4000

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

N.º DOP: 0007-06 para cor branca.
N.º DOP: 0007-07 para outras cores.
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® 

A
 2

2

Coeficiente de absorção 
s
 

22 mm α
w

=1,00 Frequência (Hz)

Resistência térmica (R
D
)(m2•K)/W

Canto A 

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Acoustichoc® são classe A+.

Acoustichoc® A 22

T-35

Classificação
Módulos

(mm)
Estrutura 

Isolamento
complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira,
Betão, Aço

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm
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Acoustichoc® A 40
Painel de lã de rocha

 de alta densidade,
 40 mm de espessura

Canto A

• Resistente a impactos

• 7 Cores disponiveis

• Absorção acústica: α
w

=1,00

• Reacção ao fogo: A1 para cor branca e A2-s1,d0 para 

   outras cores

• 100% resistente à humidade para qualquer grau 

   higrométrico

• Resistência térmica: 1,14

• QAI (Qualidade do Ar Interior): A+

Tela reforçada decorativa de lã
de vidro natural (7 cores disponíveis) 
na face visível.

Tela neutra de lã de vidro
 natural na face oculta

Pontos Fortes

Cores

Branco Amarelo Verde PretoCinzentoBege Azul



Acoustichoc® A 40

Painel rígido autoportante em lã de rocha de alta densidade 
com tela reforçada decorativa na face visível de vidro natural 
na cor branca ou Eurocolors (7 cores disponíveis) e uma tela 
neutra na face oculta.

Aplicação

Recintos desportivos, nomeadamente ginásios e pavilhões 
desportivos.

Manutenção e limpeza

A superfície dos tectos Acoustichoc® pode ser limpa com a 
ajuda de uma escova suave e/ou um aspirador, contribuindo 
assim para a durabilidade do tecto.

Reacção ao fogo

Branco: Euroclasse A1 segundo a norma EN-13501-1. 
Outras cores: A2-s1,d0, segundo a norma EN-13501-1. 

Resistência ao fogo

Locais com tectos Acustichoc® A40 mm 600x600mm aplica-
dos com perfis QUICK-LOCK® T-24 (ver ensaio de referência), 
melhoram a resistência ao fogo do edifício e contribuem 
para uma maior segurança dos seus ocupantes.

Resistência à humidade

100% estável, qualquer que seja o grau higrométrico.

Resistência à impactos

Em função do sistema de suspensão utilizado (sob consulta).

Sistema de montagem

Conforme as prescrições da DTU 58.1 normas NFP 68203-1 e 
2 e outras DTU em vigor segundo a natureza dos locais. 
Os painéis Acoustichoc® são rígidos, fáceis de manipular, 
cortam-se facilmente com ferramenta apropriada e podem 
ser aplicados com perfis à vista T-15, T-24 ou T-35.

Recomenda-se que sejam previstas 
aberturas de ventilação no tecto, de 
modo a equilibrar a temperatura e a 
pressão entre o sub tecto e o tecto. 

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. 
A EUROCOUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Siste-
ma de gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Absorção acústica Classe A

Dimensões

Resistência térmica

Certificados

Espessura (mm) 

40 600x600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200

40 10001500

125 250 500 1000 2000 4000

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0

N.º DOP: 0007-06 para cor branca.
N.º DOP: 0007-07 para outras cores.

A
co

u
st

ic
h

oc
® 

A
 4

0

Coeficiente de Absorção 
s
 

40 mm α
w

=1,00 Frequência (Hz)

Espessura (mm) 

40 1,14

Resistência térmica  (R
D
)(m2•K)/W

Canto A 

Qualidade do Ar Interior

Tendo em vista um maior controlo de qualidade do ar 
interior, os novos produtos de decoração e de construção em 
França estão obrigados desde o dia 01/01/2012 a uma nova 
rotulagem relacionada com o seu nível de emissão de COV´s 
(Compostos orgânicos voláteis). Este nível é classificado por 
uma classe que varia entre A+ (emissões muito baixas) até C 
(emissões altas), segundo o mesmo princípio que se utiliza 
para os electrodomésticos. 

Os tectos Acoustichoc® são classe A+.

Acoustichoc® A 40

T-24T-15 T-35Condicionamento acústico  • Alta resistência a impactos

Classificação
Módulos

(mm)
Estrutura 

Isolamento
complementar

REI 30 600 X 600 Betão, Aço Não

REI 30 600 X 600 Madeira,
Betão, Aço

160 mm Eurolène
603 + 0 a 200 mm
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Eurobaffles®

Painel duplo Eurocoustic
 na cor branca ou Eurocolors

Estrutura em aço pré-lacado
 de cor branca

•  Controlo da reverberação acústica

•  Correção acústica sem afectar a volumetria do local

•  Aproveitamento de luz natural

•  Vasta gama de cores

•  Liberdade de instalação: Possibilidade de diferentes 

    alturas e distâncias de separação entre os painéis

Pontos Fortes

Cores e acabamentos

Cubes Noir | C1 Cubes Zinc | C2 Ombelle Ardoise | O1 Ombelle Dune | O2 Bayadère Calcaire | B2 Bayadère Aluminium | B1

40 EuroColors

6 EuroDesign

Blanc 09

Consultar gama EuroColors e EuroDesign na página 133



Eurobaffles®
Condicionamento acústico

Painel duplo de lã de rocha Eurocoustic na cor branca ou 
Eurocolors reforçado com uma estrutura de aço pré-lacado de 
cor branca.

Aplicação

Sector terciario.

Reacção ao fogo

Em função dos painéis EUROCOUSTIC aplicados no interior 
da estrutura de aço pré-lacado.

Resistência à humidade

Em piscinas, tendo em consideração os riscos de corrosão 
associados a ambientes clorados, consultar acessórios para 
uma resistência à corrosão adequada.

Qualidade do ar interior

Eurobaffle® possui classificação A ou A+, em função dos 
paíneis Eurocoustic aplicados no interior da estrutura de aço 
pré-lacado.

Sistema de montagem

Conforme as prescrições da DTU 58.1 normas NFP 68203-1 e 
2 e outras DTU em vigor segundo a natureza dos locais. 

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Absorção acústica Classe A

Dimensões

Certificados

Espessura (mm) 

44 300

Comprimento (mm) Largura (mm)

1200

44 6001200

80 6001200

N.º DOP: 0007-01 para cor branca.
N.º DOP: 0007-02 para outras cores.
N.º DOP: 0007-04 para cor branca 
pós-pintada.

Eu
ro

ba
ff

le
s®

 Sabine 

Frequência (Hz)

Área de Absorção equivalente por baffle 

1,2

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0,0
125 250 500 1000 2000 4000

1200x300x44 mm

1200x600x44 mm

1200x600x80 mm

Cabo de aço

Varão roscado 
Ø 6 mm
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Insula®
Painel Eurocoustic na
cor branca ou Eurocolors

Estrutura em aço
 pré-lacado de cor branca

• Solução acústica

• Estética

• Variedade de dimensões

• Diversidade de acabamentos

• Fácil e rápida instalação

Pontos Fortes

Cores e acabamentos

Cubes Noir | C1 Cubes Zinc | C2 Ombelle Ardoise | O1 Ombelle Dune | O2 Bayadère Calcaire | B2 Bayadère Aluminium | B1

40 EuroColors

6 EuroDesign

Blanc 09

Consultar gama EuroColors e EuroDesign na página 133



Insula®
Reabilitação acústica e individualização acústica de espaços 

Aplicações

Reabilitação de restaurantes, salas de aula, refeitórios e 
cantinas. 

Reacção ao fogo

Em função dos painéis EUROCOUSTIC aplicados no interior 
da estrutura de aço pré-lacado.

Cores

A extensa gama de cores, acabamentos e formatos, acaba-
mentos e sistemas Eurocoustic, oferece à ilha acústica uma 
multiplicidade de possibilidades decorativas.

Absorção acústica

O conceito de tecto Insula aumenta as prestações acústicas 
em função dos painéis que o compõem.

Sistema de montagem

Insula é um conceito de tecto composto por uma estrutu-
ra de aço pré-lacado branco de 38 ou 76 mm de altura 
que integra painéis Eurocoustic.

Exemplo – INSULA de 38 mm

Efectuar instalação dos perfis QUICK-LOCK confor-
me as dimensões pretendidas e de acordo com os 
procedimentos habituais: aplicar os Primários 
T24/38, de seguida aplicar os Secundários T24/38 
nas extremidades e, por último aplicar os Secun-
dários T24/32 no centro. Para melhorar a estabilida-
de da estrutura, devem ser dobrados os ganchos 
dos perfis secundários T24/38 das extremidades;

Colocar os acessórios de união U-38, fixando-os 
com parafusos auto perfurantes;

Aplicar os painéis EUROCOUSTIC;

Posicionar os Perfis periféricos da Insula: cantos e 
contínuos (se aplicável), e realizar um corte manual 
nas zonas de interferência com as peças de 
suspensão;

Aplicar os Perfis periféricos da Insula.

Dimensões

Composição: Estrutura + perfis + acessórios. 
Varão roscado ou outros elementos de fixação não incluídos.

Os painéis acústicos necessários para a Insula são fornecidos 
em separado.

Meio ambiente e saúde

Meio ambiente: As lãs minerais são recicláveis e os resíduos 
de produção são, na sua grande maioria, reciclados. A EURO-
COUSTIC é certificada pela norma ISO 14001 - “Sistema de 
gestão ambiental”.

Saúde: Os painéis de lã de rocha são fabricados à base de 
fibras isentas de classificação cancerígena (Regulamento 
Europeu 1272/2008 modificado pelo Regulamento Europeu 
790/2009). De acordo com o centro internacional para a 
investigação do cancro, a lã mineral não pode ser classifica-
da como cancerígena para os humanos (Grupo 3).

Certificados

Módulos (mm) Altura (mm)

1200x1200

1200x1200

Outros formatos, consultar

In
su

la
®

Absorção indirectaAbsorção directa

1

2

3

4

5

Qualidade do Ar Interior

Insula® possui classificação A ou A+, em função dos 
paíneis Eurocoustic aplicados no interior da estrutura de 
aço pré-lacado. SO
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38

76

2400x1200 38

2400x1200 76
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OWADECO

OWA SMART

OWA PREMIUM

OWA PREMIUM Sistema Oculto Desmontável

OWA PREMIUM SANITAS

TECTOS



OWADECO
Taurus / Sirius / Comet / Tacla

OWA SMART
Constelación / Futura / Finneta / Harmony / Sandila M.P.

OWA PREMIUM 
Harmony / Constelación / Futura / Finetta / Cosmos M.P. / Perforación regural /
Liso / Sandila M.P.

OWA PREMIUM Sistema oculto desmontável
Constelación / Futura / Finetta / Harmony / Liso / Cosmos M.P.

OWA PREMIUM SANITAS
Constelación Sanitas / Liso Sanitas

TECTOS AMOVÍVEIS 
EM LÃ DE ROCHA PRENSADA



Aplicação

Tecto amovível para todo o tipo de espaços do sector 
terciário.

Reacção ao fogo

Euroclasse B-s1, d0 segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

HR 70%.

Absorção acústica

Certificados

Acabamentos

Taurus CometSirius Tacla

OWADECO

G
A

M
A

 O
W

A
O

W
A

D
EC

O
NOVO

NOVO

Sistemas de montagem

Cantos

Dimensões

Espessura (mm)

12 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600

Perfil T-24

Painel
Completo

Visto

Visto

3

3

3

3

33

33

α
w

=0,15 

Taurus α
w

=0,65

Sirius α
w

=0,50

Comet α
w

=0,65

Tacla

Acabamento Absorção acústica
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Aplicação

Tecto amovível para todo o tipo de espaços do sector 
terciário.

Reacção ao fogo

Euroclasse A2-s1,d0 segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

HR 90%

Absorção acústica

(*) O isolamento acústico linear depende do sistema utilizado, tipo de laje 
estrutural e outros aspectos próprios de cada projecto.

Sistemas de montagem

Cantos

Dimensões

Certificados

OWA SMART

Espessura (mm)

14 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200

Painel 
Completo

Painel 
Completo

Visto Semi à vista

HarmonyConstelación Finetta

Sandila M.P.

Futura

Acabamentos

NOVO

NOVO

3

3

3

3

7

7

7

7

Perfil T-24

Visto

Perfil T-24

Semi à vista

3

3 773

3 77

Constelación

Acabamento Absorção acústica    Isolamento acústico linear *

α
w

=0,60 29 dB

29 dB

29 dB

29 dB

24 a 49 dB

α
w

=0,60 

α
w

=0,60 

α
w

=0,60 

Futura

Finetta

Harmony

Sandila M.P. α
w

=0,55 



Perfuração regular

Acabamentos

Constelación Futura FinettaHarmony

Cosmos M.P. Liso

(*) O isolamento acústico linear depende do sistema utilizado, tipo de laje 
estrutural e outros aspectos próprios de cada projecto.

Painel 
Completo

Painel 
Completo

Painel 
Completo

Aplicação

Tecto amovível para todo o tipo de espaços do sector 
terciário.

Reacção ao fogo

A2-s1, d0. Segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade

HR 90% Harmony / Futura / Perfuração regular
HR 95% Constelación / Finetta / Cosmos M.P. / Sandila M.P
Liso 

Absorção acústica

Certificados

OWA PREMIUM

G
A

M
A

 O
W

A
O

W
A

 S
M

A
RT

 /
 O

W
A

 P
R

EM
IU

M

Sandila M.P

NOVO

Sistemas de montagem

Dimensões

Espessura (mm)

15 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200

Perfil T-15

Semi à vista

6633

Cantos

Visto Semi à vista Semi à vista

3

3

3

3

6

6

6

6

15

15

15

15

Perfil T-24

Visto

Perfil T-24

Semi à vista

33 66 1515

15 15

NOVO

Constelación

Acabamento Absorção acústica

α
w

=0,60 31 a 49 dB

31 a 49 dB

31 a 49 dB

31 a 49 dB

31 a 49 dB

31 a 49 dB

35 a 49 dB

α
w

=0,70 

α
w

=0,60 

α
w

=0,70 

α
w

=0,70 

α
w

=0,15

Futura

Finetta

Perfuração reg.

31 a 49 dBα
w

=0,65 Cosmos M.P.

Liso

Harmony

Sandila M.P. α
w

=0,65 

Isolamento acústico linear *
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(*) O isolamento acústico linear depende do sistema utilizado, tipo de laje 
estrutural e outros aspectos próprios de cada projecto.

Painel 
Completo

Acabamentos

Certificados

OWA PREMIUM
Sistema Oculto Desmontável

Aplicação
Tecto amovível para todo o tipo de espaços do sector 
terciário.

Reacção ao fogo

Euroclasse A2-s1,d0 segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade
HR 90% Harmony / Futura
HR 95% Constelación / Finetta / Cosmos M.P. / Liso 

Absorção acústica

Sistemas de montagem

Dimensões

Espessura (mm) Comprimento (mm) Largura (mm)

20 600600

Perfil oculto desmontável

Perfil T-24
Cantoneira
(2 por painel)

Oculto desmontável

Constelación Futura Finetta Harmony

Cosmos M.P.Liso

Cantos

1

4

1

4

4 114

44 1 1

Constelación

Acabamento Absorção acústica

α
w

=0,60 31 a 49 dB

31 a 49 dB

31 a 49 dB

31 a 49 dB

α
w

=0,70 

α
w

=0,60 

α
w

=0,70 

Futura

Finetta

Harmony

35 a 49 dBα
w

=0,15Liso

35 a 49 dBα
w

=0,65Cosmos M.P.

Isolamento acústico linear *



Acabamentos

(*) O isolamento acústico linear depende do sistema utilizado, tipo de laje 
estrutural e outros aspectos próprios de cada projecto.

Painel 
Completo

Painel 
Completo

Certificados

G
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OWA PREMIUM
SANITAS

Aplicação
Tecto amovível para instalações sanitárias.

Reacção ao fogo

Euroclasse A2-s1, d0 segundo a norma EN-13501-1.

Resistência à humidade
HR 95%.

Absorção acústica

Sistemas de montagem

Dimensões

Espessura (mm)

15 600

Comprimento (mm) Largura (mm)

600/1200

Constelación Sanitas Liso Sanitas

6633

Cantos

Visto Semi à vista

3

3

3

3

6

6

6

6

Perfil Visto

Perfil T-24

Perfil Semi à vista

Perfil T-24

33 66

Constelación
Sanitas

Acabamento Absorção acústica

31 a 49 dB

35 a 49 dB

α
w

=0,70 

α
w

=0,15 Liso Sanitas

Isolamento acústico linear *
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Consumo de materiais e 
acessórios por m2

CÁLCULO DE
MATERIAIS

Cálculo do consumo do sistema por m2 sem desperdícios

PERFIL AUTOPORTANTE 1PST

Sistema autoportante: GAB Standard (Estrutura simples)

GAB Standard (1.200 x 300 mm)

PEÇA DE SUSPENSÃO SGSV

0,85 un/m20,84 ml/m2

GAB Standard (1.500 x 300 mm) 0,60 un/m20,70 ml/m2

GAB Standard (2.000 x 300 mm) 0,50 un/m20,50 ml/m2

Neste sistema o consumo de perfis e acessórios para outras dimensões varia em função do comprimento dos painéis, que podem chegar até 2,5 m.

GAB Standard (600 x 600 mm) 1,50 un/m21,67 ml/m2

PEÇA DE SUSPENSÃOPERFIL CLIP INTIPO DE MONTAGEM

Sistema oculto CLIP IN (Estrutura simples)

CLIP IN  (600 x 600 mm) 1,67 ml/m2Suspensão com estrutura simples 1,50 un/m2

CLIP IN (1200 x 300 mm) 0,84 ml/m2Suspensão com estrutura simples 0,85 un/m2

CLIP IN (1500 x 300 mm) 0,70 ml/m2Suspensão com estrutura simples 0,60 un/m2

CLIP IN (2000 x 300 mm) 0,50 ml/m2Suspensão com estrutura simples 0,50 un/m2

PEÇA DE
SUSPENSÃO /

UNIÃO

PERFIL
CLIP IN/1PSTTIPO DE MONTAGEM

Sistema CLIP IN - Sistema GAB Standard (Estrutura dupla)

600 x 600 mm 1,67 ml/m2

PEÇA DE
SUSPENSÃO

PERFIL 
PRIMÁRIO 

OPUA

0,90 un/m20,90 ml/m2Suspensão com estrutura dupla 1,50 un/m2

1200 x 300 mm 0,84 ml/m20,90 un/m20,90 ml/m2 0,85 un/m2

1500 x 300 mm 0,70 ml/m20,90 un/m20,90 ml/m2 0,60 un/m2

2000 x 300 mm 0,50 ml/m20,90 un/m20,90 ml/m2 0,50 un/m2

Sistemas 6067 – 290 G

PERFIL DE SUSPENSÃOLÂMINASMEDIDA ENTRE EIXOS

6067 - 1 3,34 ml/m2300 0,84 ml/m2

6067 - 2 3,34 ml/m2300 0,84 ml/m2

290-G 3,34 ml/m2300 0,84 ml/m2

Suspensão com estrutura dupla

Suspensão com estrutura dupla

Suspensão com estrutura dupla



Cálculo do consumo do sistema por m2 sem desperdícios

QUICK-LOCK
CANTONEIRA

QUICK-LOCK
SECUNDÁRIO 600

QUICK-LOCK
SECUNDÁRIO 1200

QUICK-LOCK
PRIMÁRIO 3600

Sistemas à vista 600 x 600 mm: painéis apoiados, rebaixados e enrasados

EUROCOUSTIC-OWA C-3 - C-6 - C-7
GABELEX R-810 0,84 ml/m2 0,84 ml/m21,67 ml/m2 0,50 ml/m2

Sistemas à vista 1200 x 600 mm: painéis apoiados

EUROCOUSTIC-OWA C-3 - C-6 - C-7
GABELEX R-810 0,84 ml/m2 -1,67 ml/m2 0,50 ml/m2

Lâminas K1 e Lâminas K2

Lâminas F,  Lâminas G  e Lâminas E

Lâminas A e  Lâminas AB

PERFIL DE SUSPENSÃOLÂMINASMEDIDA ENTRE EIXOS

Lâminas U30 e Lâminas C

U30 20,00 ml/m250 0,84 ml/m2

C80 10,00 ml/m2100 0,84 ml/m2

C130 6,67 ml/m2150 0,84 ml/m2

C180 5,00 ml/m2200 0,84 ml/m2

K1 - K2 10,00 ml/m2100 0,84 ml/m2

K1 - K2 6,67 ml/m2150 0,84 ml/m2

K1 - K2 5,00 ml/m2200 0,84 ml/m2

A 84 11,12 ml/m290 0,84 ml/m2

A 134 7,15 ml/m2140 0,84 ml/m2

A 184 5,27 ml/m2190 0,84 ml/m2

AB 84 10,00 ml/m2100 0,84 ml/m2

BITE 10,00 ml/m2100 0,84 ml/m2

AB 134 6,67 ml/m2150 0,84 ml/m2

BITE 6,67 ml/m2150 0,84 ml/m2

AB 184 5,00 ml/m2200 0,84 ml/m2

F 84 10,00 ml/m2100 0,84 ml/m2

F 134 6,67 ml/m2150 0,84 ml/m2

F 184 5,00 ml/m2200 0,84 ml/m2

G 90 10,00 ml/m2100 0,84 ml/m2

G 140 6,67 ml/m2150 0,84 ml/m2

G 190 5,00 ml/m2200 0,84 ml/m2

E 100 10,00 ml/m2100 0,84 ml/m2

E 150 6,67 ml/m2150 0,84 ml/m2

BITE 5,00 ml/m2200 0,84 ml/m2
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NOTAS



Gabelex
Rua dos Mártires
Monte Largo Aldão Apartado 113 
4801-910 Guimarães
Tel. +351 253 424 540
Fax +351 253 414 804
www.elespecialistaentechos.com

Fo
to

 : “
Q

ui
nt

a 
da

 To
rr

e 
Be

lla
”. V

ila
 N

ov
a 

da
 G

ai
a,

 P
or

tu
ga

l.


