
PRODUTO DESCRIÇÃO

Clini'Safe® E 15                                                                                            

Acabamento Boreal                           

Espessura 15 mm           

Canto E pintado           

(600x600 mm)                              

QUICK-LOCK T-24                                 

M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível da Saint-Gobain EUROCOUSTIC, constituído 

por um painel rígido autoportante em lã de rocha Clini'Safe® E 15,  apto para o cumprimento 

de exigências microbiológicas das Zonas de Tipo 4 com riscos muitos elevados para a saúde, de 

15 mm de espessura, canto E pintado, de dimensões 600x600 mm, com absorção acústica 

αw=0,90, reação ao fogo Euroclase A1, 100% resistente à humidade, clasificação A na QAI 

(Certificado de Qualidade do Ar Interior), classe de emisão de partículas ISO 4, cinética de 

descontaminação de particulas CP10, limpeza microbiológica M1, revestido com uma tela 

decorativa na face visível com acabamento boreal com pintura acetinada cor BRANCO e uma 

reflexão luminosa >85%, e reforçado com uma tela de vidro neutra na face oculta apoiado 

sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-24 semi à vista, cor branco, incluindo perfis 

primários, secundários, cantonira de 22x22 mm, peças e elementos de suspensão.

Clini'Safe® E 15                                                                                            

Acabamento Boreal       

Espessura 15 mm           

Canto E pintado           

(600x600 mm)                              

QUICK-LOCK T-15                                 

M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível da Saint-Gobain EUROCOUSTIC, constituído 

por um painel rígido autoportante em lã de rocha Clini'Safe® E 15,  apto para o cumprimento 

de exigências microbiológicas das Zonas de Tipo 4 com riscos muitos elevados para a saúde, de 

15 mm de espessura, canto E pintado, de dimensões 600x600 mm, com absorção acústica 

αw=0,90, reação ao fogo Euroclase A1, 100% resistente à humidade, clasificação A na QAI 

(Certificado de Qualidade do Ar Interior), classe de emisão de partículas ISO 4, cinética de 

descontaminação de particulas CP10, limpeza microbiológica M1, revestido com uma tela 

decorativa na face visível com acabamento boreal com pintura acetinada cor BRANCO e uma 

reflexão luminosa >85%, e reforçado com uma tela de vidro neutra na face oculta apoiado 

sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-15 semi à vista, cor branco, incluindo perfis 

primários, secundários, cantonira de 22x22 mm, peças e elementos de suspensão.

Clini'Safe® E 15                                                                                            

Acabamento Boreal    

Espessura 15 mm           

Canto E pintado           

(1200x600 mm)                              

QUICK-LOCK T-24                                 

M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível da Saint-Gobain EUROCOUSTIC, constituído 

por um painel rígido autoportante em lã de rocha Clini'Safe® E 15,  apto para o cumprimento 

de exigências microbiológicas das Zonas de Tipo 4 com riscos muitos elevados para a saúde, de 

15 mm de espessura, canto E pintado, de dimensões 1200x600 mm, com absorção acústica 

αw=0,90, reação ao fogo Euroclase A1, 100% resistente à humidade, clasificação A na QAI 

(Certificado de Qualidade do Ar Interior), classe de emisão de partículas ISO 4, cinética de 

descontaminação de particulas CP10, limpeza microbiológica M1, revestido com uma tela 

decorativa na face visível com acabamento boreal com pintura acetinada cor BRANCO e uma 

reflexão luminosa >85%, e reforçado com uma tela de vidro neutra na face oculta apoiado 

sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-24 semi à vista, cor branco, incluindo perfis 

primários, secundários, cantonira de 22x22 mm, peças e elementos de suspensão.

Clini'Safe® E 15                                                                                            

Acabamento Boreal       

Espessura 15 mm           

Canto E pintado           

(1200x600 mm)                              

QUICK-LOCK T-15                                 

M2. Fornecimento e instalação de tecto amovível da Saint-Gobain EUROCOUSTIC, constituído 

por um painel rígido autoportante em lã de rocha Clini'Safe® E 15,  apto para o cumprimento 

de exigências microbiológicas das Zonas de Tipo 4 com riscos muitos elevados para a saúde, de 

15 mm de espessura, canto E pintado, de dimensões 1200x600 mm, com absorção acústica 

αw=0,90, reação ao fogo Euroclase A1, 100% resistente à humidade, clasificação A na QAI 

(Certificado de Qualidade do Ar Interior), classe de emisão de partículas ISO 4, cinética de 

descontaminação de particulas CP10, limpeza microbiológica M1, revestido com uma tela 

decorativa na face visível com acabamento boreal com pintura acetinada cor BRANCO e uma 

reflexão luminosa >85%, e reforçado com uma tela de vidro neutra na face oculta apoiado 

sobre uma estrutura de perfis QUICK LOCK T-15 semi à vista, cor branco, incluindo perfis 

primários, secundários, cantonira de 22x22 mm, peças e elementos de suspensão.




