
O alçapão corta-fogo AluRapid é especialmente adequa-
do para utilização em sistemas de divisórias de sepa-
ração, condutas técnicas, taipais em construção seca e 
também pode ser instalado em paredes maciças de dife-
rentes tipos. Chassis de instalação em perfil de alumínio 
com placas de proteção contra incêndio reforçadas na 
parte traseira e divisória corta-fogo que pode ser inse-
rida em placas de proteção contra incêndio. A tampa 
é feita em chapa de aço galvanizada. É mantido na sua 
posição por ímanes. As garras de montagem ajustáveis 
e as fresagens pré-fabricadas no quadro de montagem 
facilitam a montagem na parede.

ALÇAPÕES CORTA-FOGO DIVISÓRIA
ALURAPID 
90 MINUTOS

*Índice de isolamento acústico normalizado. NF EN ISO 10140.

•  Construção GKF com perfil de alumínio extrudido
•  Divisória corta-fogo com bloqueio automático,  

feita de placas GKF com isolante intumescente
•  Recipiente de fecho mantido por ímanes ajustáveis  

em altura
•  Utilização versátil na construção seca e na parede 

maciça
•  Encastramento simples por garras de montagem

i       o
Resistência ao 

fogo do lado da 
conduta e do lado do 

compartimento
NF EN 1634-1 :  

+A1 : 2018

VANTAGENS
•  Possibilidade de acabamento diferente de uma placa 

de gesso padrão: acabamento em madeira, metal, la-
drilhos…

•  Abre-se completamente.
•  Suporte admissível: placas de gesso ou betão.
•  Espessura mínima da divisória: 40 mm.

CERTIFICAÇÃO
•  Certificado por DIN EN 13501-2.
•  Protocolo CSTB N° RS-19-065.

INVISÍVEL
ALÇAPÃO

CORTA-FOGO
ALÇAPÃO

30,8 dB*

DESEMPENHO

ACÚSTICO
PROTOCOLO FOGO

N° RS19-065



PARTICULARIDADE DA APLICAÇÃO
•  Encaixe na parede.
•  Encaixe simples com garras de montagem.
•  A válvula de inspeção na parede de paramento  

F90 pode ser utilizada para paredes maciças.
•  Absorção acústica testada de acordo com a norma  

DIN EN ISO 10140-2: 2010.
•  O índice de atenuação acústica medido é de 30,8 dB 

por EI 90.

MONTAGEM E FIXAÇÃO
Inserir o quadro de montagem na parede e segurá-lo 
com as garras de montagem fixadas na mesma. Prepa-
rar os cortes correspondentes com as bandas de para-
gem fornecidas e fechar hermeticamente as juntas com 
a parede traseira. Dependendo da construção, proceder 
passo a passo, de acordo com as instruções de monta-
gem anexas.
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MATERIAIS
Isolante intumescente Roku-Strip Roku-Tech. 
Z-19.11-1373 Z-19.11-624.
Íman aço/ferro. M6.
Quadro de alumínio metálico. ALMgSI0, 5F22.
Clipe em aço.
Punho de aço e plástico.
Parafuso de fixação rápida em aço

Dimensão de acesso: A3 x B3.
Dimensões de abertura na construção:  
dimensões de montagem (A1+10 mm) x (B1+30 mm).

2 PLACAS DE 20 mm   Certificado EI 90
 DIMENSÕES EM MM COTAS DE MONTAGEM COTAS TOTAIS LARGURA INTERNA PORTA PROFUNDIDADE REFERÊNCIA
 A x B (V) A1 x B1 A2 x B2 A3 x B3  T1

 300 x 300 300 x 300 304 x 322 200 x 200 293 x 293 69 A10240

 400 x 400 400 x 400 404 x 422 300 x 300 393 x 393 69 A10241

 500 x 500 500 x 500 504 x 522 400 x 400 493 x 493 69 A10242

 600 x 600 600 x 600 604 x 622 500 x 500 593 x 593 69 A10243

 600 x 800 600 x 800 604 x 822 500 x 700 593 x 793 69 A10244

 600 x 1000 600 x 1000 604 x 1022 500 x 900 593 x 993 69 A10245
Dimensões indicadas em mm, (V) = lado de fecho.
Referências não armazenadas – 3/4 semanas de prazo de entrega.

TAMANHOS E REFERÊNCIAS

É necessário fazer com que todos  

os protocolos sejam validados  

pelo seu gabinete de controlo  
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