
Kalzip® AluPlusPatina

Informação de produto

Acima: Superfície gofrada.    Abaixo: Kalzip® AluPlusPatina.

O produto
As coberturas de alumínio Kalzip® e
Kalbau® são fornecidas numa ampla
gama de acabamentos de superfície
e cores diferentes, que oferecem aos
arquitectos e projectistas uma
liberdade quase ilimitada para
projectar coberturas e fachadas.
Além do robusto acabamento do
alumínio gofrado convencional, Corus
ampliou agora as possibilidades de
design de Kalzip® e Kalbau® com a
introdução de Kalzip® AluPlusPatina,
que oferece um atractivo
acabamento metálico e um aspecto
de elevada qualidade.

As coberturas perfiladas previamente
patinadas são fabricadas em
alumínio gofrado com um tratamento
superficial adicional. Mediante este
tratamento, a superfície de alumínio
perde o seu brilho natural e reduz de
maneira significativa a reflexão da luz
solar. Dependendo do ângulo de
incidência, o nível de brilho pode
reduzir-se até aos 20%. As
características deste acabamento
superficial são comparáveis às de
uma cobertura perfilada de alumínio
que tenha sido envelhecida em
ambiente natural durante anos.

O processo de envelhecimento a que
são submetidas as coberturas
perfiladas durante a sua exposição
ao ambiente natural, não é
prejudicado e continua da maneira
habitual. O tratamento especial cria
uma superfície suave, que repele a
sujidade.

Vantagens do produto
•  Uma superfície robusta que é

altamente resistente à intempérie.

• Reflexão de luz notavelmente

reduzida.

• A superfície previamente envelhecida

cria um aspecto mate e elegante.

• Ideal para revestimentos de

coberturas e fachadas.

• O alto nível de estabilidade inerente

torna-o apto para grandes vãos.

• Apresenta-se numa grande variedade

de formas perfiladas.

• Soluções sofisticadas, pormenores e

acessórios.

Áreas de utilização
As coberturas Kalzip® AluPlusPatina são

ideais para projectos onde os

arquitectos e projectistas pretendam

um design distintivo de coberturas e

fachadas, mediante o uso de um

acabamento mate discreto que, ao

mesmo tempo, permite reduzir o nível

típico de reflexão da luz.



Kalzip® AluPlusPatina

Informação de produto

Dados técnicos:

Material: HOGAL 5555

Dimensões de fornecimento / larguras de fabrico: Kalzip® 50/429

Kalzip® 65/400

Kalzip® AF 65/434

Espessuras: 0,80 mm.

0,90 mm.

1,00 mm.

Formas do perfil: recto, curvo convexo, curvo côncavo, trapezoidal, trapezoidal 

curvo convexo, curvo elíptico, curvo hiperbólico.
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A informação e as descrições do produto contidas nesta publicação são oferecidas de
acordo com o nosso melhor saber e estão baseadas nas nossas experiências e estudos.
Elas não se referem a nenhuma aplicação específica e não podem ser motivo de nenhum
tipo de reclamação compensatória. Reservamo-nos o direito de introduzir qualquer
alteração no fabrico ou na gama do produto que pareça tecnicamente razoável à vista das
nossas altas exigências de qualidade e progresso. Im
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