Ficha Técnica
Rede Malha Variável
Malha Anodada

VANTAGENS:

•
•
•
•

Instalação Rápida
Rigidez e Qualidade dos Materiais
Longa Durabilidade – com proteção Anti-Corrosão
Sistema versátil de múltiplas aplicações

Vedação fiável e económica, ideal para grandes espaços, fabricada com malha retangular em arame de
galvanização Normal a 70 gr Zn/m² e Tripla proteção a 240 gr Zn/m² , com as tolerâncias de acordo com a Norma
Europeia EN 10218-2.

•

LIGEIRA - Constituída com Arames Superior e Inferior de 2,40 mm e 1,90 mm no corpo da malha.
Rolos de 100 m para medidas de 0,8m, 1m, 1,2m, 1,4m e 2m.

•

MÉDIA - Constituída com Arames Superior e Inferior de 3,00 mm e 2,40 mm no corpo da malha.
Rolos de 50 m para medidas de 0,8m, 1m, 1,2m, 1,4m e 2m.

•

FORTE - Constituída com Arames Superior e Inferior de 4,00 mm e 3,00 mm no corpo da malha.
Rolos de 50 m para medidas de 0,8m, 1m, 1,2m, 1,4m e 1,6m.

Distancias horizontais entre arames de dimensões variáveis entre 15 cm a 30 cm,
dependendo da altura da vedação.

Ficha Técnica
Rede Malha Variável
ESTRUTURAS DE SUPORTE

Postes
Poste do Tipo LUX de 50 ou 80mm, conforme a altura, provido de cremalheira longitudinal para a
fixação de acessórios e grampas necessárias para suportar a tensão da rede.
Fabricados em chapa de aço baixo carbono, segundo a Norma Europeia EN-10142.
Resistência à tracção de 300 a 500 N/mm²

Acessórios
Tampa de polipropileno cor preto, indegradável aos agentes atmosféricos para postes de 50 e 80mm.
Acessórios para aplicação de arame farpado, simples ou duplos para os diversos tipos de poste,
executados em cantoneira L de 30 x 3mm, com acabamento Galvanizado ou Plastificado (Galvanizado +
Plastificado).

Vedação com grande
facilidade de
adaptação e
manipulação em
qualquer tipo de
terrenos.

Ficha Técnica
Rede Malha Variável
Possibilidade de intercalar portas Batentes ou Deslizantes em qualquer ponto da vedação
O Sistema LUX Rede Malha Variável possibilita a fácil integração com portas Ligeiras ou Fortes
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Revestimento Anti Corrosão
Galvanização por emersão Norma ASTM 123-A e
ISO 1461

Galvanização e Plastificação com o sistema de
revestimento Anti Corrosão PROTECLINE
Espessura mínima de 100 microns

Sistema recomendado PROTECLINE PLUS com
um aumento de 30% na vida útil dos materiais.
Ideal para ambientes marítimos ou industriais
com contaminação de agentes corrosivos.
Processo inovador e de ultima geração
de acordo com a Norma Europeia EN ISO 12944-2.

CORES
Cores possíveis de eleger: Verde, Branco ou Galvanizado
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