
ELEMENTOS FORNECIDOS
•  Alçapão de acesso com proteção contra incêndio.
•  Chave de mandrilar quadrada.
•  Tampa RAL9016, fornecida em separado numa saqueta 

a colocar pelo cliente.
•  Barras de paragem em painéis de proteção contra in-

cêndio.
•  Kit de montagem do esquadro em aço.
•  Instruções de montagem.

MONTAGEM E FIXAÇÃO
Adequado para montagem em parede numa divisória 
oca a partir de uma espessura da tábua de 2x15mm. Em 
primeiro lugar, a folha de porta é retirada para colocar o 
quadro de montagem. A colocação do quadro de mon-
tagem é realizada pela parte da frente inserindo-a na 

ALÇAPÕES CORTA-FOGO 
DIVISÓRIA

• Colocação variável em função da espessura da parede
• Folha de porta amovível para montagem na parede
•  A superfície desprovida de cabeças de parafuso da 

folha de porta permite economizar o trabalho de 
encaixe

•  Com vedação de estanquidade periférica, estanque  
ao fumo e isolamento acústico controlado

O alçapão de acesso corta-fogo Semin é especialmente 
adequado para uma utilização em sistemas de parede de 
condutas, condutas técnicas e revestimentos de divisó-
rias ocas. O quadro de montagem e a folha de porta são 
constituídos por chapa de aço galvanizado reforçada na 
parte traseira dos painéis de proteção contra incêndio. 
O quadro contém uma vedação de estanquidade perifé-
rica oca. A porta é assim estanque ao fumo. Uma folha 
de porta que pode ser depositada para a montagem e os 
encaixes pré-fabricados no quadro de montagem facili-
tam a montagem na parede. Após a instalação, a folha 
de porta é montada de modo estável. Uma superfície 
desprovida de cabeças de parafuso da folha de porta 
economiza o trabalho laborioso de encaixe

i       o
Resistência ao fogo  

do lado da conduta e do 
lado do compartimento

NF EN 1634-1 :  
+A1 : 2018

60 MINUTOS

* Índice de isolamento acústico normalizado. NF EN ISO 10140-2. 
Testado num alçapão de 400 x 400 mm.

PORTA

SENTIDO
DA COLOCAÇÃO

CORTA-FOGO
ALÇAPÃO

48 dB*
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Para paredes 2 x 15 mm e 2 x 18 mm   Certificado EI 60
 DIMENSÕES EM MM COTAS DE MONTAGEM COTAS TOTAIS LARGURA INTERNA PROFUNDIDADE PESO EM KG REFERÊNCIA
 A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3 T1  T2

 300 x 300 304 x 304 304 x 304 180 x 200 48  62 - A09542

 400 x 400 404 x 404 404 x 404 280 x 300 48  62 - A09543

 500 x 500 504 x 504 504 x 504 380 x 400 48  62 - A09544

 600 x 600 604 x 604 604 x 604 480 x 500 48  62 - A09545

 600 x 800 604 x 804 604 x 804 480 x 700 48  62 - A10178

  600 x 1200 604 x 1204 604 x 1204 480 x 1100 48  62 - A09541
Dimensões indicadas em mm, (V) = lado de fecho.
Referências não armazenadas – 3/4 semanas de prazo de entrega.

TAMANHOS E REFERÊNCIAS

Dimensão de passagem: A3 x B3.
Dimensão do corte:  cota de montagem A1 x B1.

abertura previamente disposta. Após ter sido alinhado, 
o quadro é seguro lateralmente por parafusos de fixação 
rápida. A fixação é feita de acordo com as instruções 
de montagem. A folha de porta é reposta e, a seguir, é 
realizado o acabamento das superfícies.

TRABALHOS DE TALOCHAGEM E PINTURA
Importante: a espessura do revestimento aplicado na 
folha de porta não deve exceder 0,6 mm. Caso contrá-
rio, ocorre um cisalhamento do revestimento durante a 
abertura e o fecho. Aplicar o produto tapa-poros na junta 
entre o quadro de montagem e a abertura na construção 
e, a seguir, pintar esta e a folha de porta separadamente. 
Eliminar completamente todos os resíduos do produto 

tapa-poros e da pintura. As superfícies metálicas devem 
estar limpas. A seguir, realizar um teste de funcionamen-
to: abertura e fecho da porta.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO
Os componentes que constituem o alçapão de acesso 
devem ser limpos com detergentes macios convencio-
nais ou a seco. A porta deve estar sempre bem fechada. 
Se necessário, verificar o funcionamento das fechaduras 
e lubrificá-las ligeiramente. Realizar a limpeza e manu-
tenção da junta. Caso contrário, não é realizada a manu-
tenção do alçapão de acesso.

É necessário fazer com que todos  

os protocolos sejam validados  

pelo seu gabinete de controlo  

antes de qualquer encomenda
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