
 
ROCKWOOL Firesafe Insulation 

 

 

 

REDArt® Fijación mecánica para 
soporte tradicional 
 
 
As fixações devem ser adequadas para o suporte em referência às categorias de uso (A, B, C, D, E) que figuram 
no EAD 330196-00-0604. 
A escolha da quantidade de fixação deve ser efectuada seguindo os resultados de um cálculo estático específico 
para a localização do projecto que tenha em consideração as forças eólicas que constituem a carga significativa e 
altura do edifício. Nas esquinas dos edifícios e à medida que a altura aumenta formam-se cargas de vento maiores, 
de modo que nas áreas das bordas é necessário colocar mais fixações Recomenda-se um mínimo de 4/5 fixações 
por m². 
 
 

 
 
 
 

 

REDArt Anclajes: Instalación con martillo 
 
 
Ancoragem de batimento que é utilizada em combinação com o REDArt Adhesivo/Capa Base para fixar os painéis 
isolantes em lã de rocha ROCKWOOL aos suportes tradicionais.  
 
Especificações Técnicas 

                   

Diâmetro prato   60 mm 

Diâmetro perfuração   8 mm 

Profundidade de fixação ≥ 25 mm en soportes tipo A-B-C-D 
≥ 65 mm en soportes tipo E 

 
Vantagens 

Aprovada para todos os materiais de construção A, B, C, D, E 
Profundidade de encastramento reduzida, redução do tempo de perfuração. 
Instalação mais controlada inclusive em suportes críticos, graças às zonas de expansão dupla.  
Ponte térmica optimizada. 
Parafuso pré-montado para uma instalação mais rápida e segura. 

 
Envase 
Caixas de cartão, número unidades 100 
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REDArt Anclajes: Instalación atornillada 
 
 
Ancoragem aparafusada que é utilizada em combinação com o REDArt 
Adhesivo/Capa Base para instalaar os painéis isolantes lã de rocha ROCKWOOL aos suportes tradicionais. 
 
Especificações Técnicas 

                   

Diametro prato   60 mm 

Diametro perfuracao   8 mm 

Acionamento parafuso TORX T30 

Profundidade de fixacao ≥ 25 mm en soportes tipo A-B-C-D 
≥ 65 mm en soportes tipo E 

 
 
Vantagens 

 Aprovada para todos os materiais de construção A, B, C, D, E 

 Profundidade de encastramento reduzida e cargas altas para segurança máxima. 

 Instalação controlada a 100%: a instalação de cabeça embutida da anilha indica a ancoragem segura. 

 Pressão de contacto permanente. 

 Parafuso pré-montado para uma instalação mais rápida e segura. 
 
 
 
Envase 
Caixas de cartão, número unidades 100 
 
 
Complementos suplementarios: Arandela 

Arandela suplementaria. La arandela suplementaria, de  90 mm de diâmetro, se utiliza para aumentar o diâmetro 

da cabeça da fixação, em caso específico. 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

ROCKWOOL Peninsular S.A.U. 

Ctra. Zaragoza, Km. 53,5 N121.  

31380 Caparroso, Navarra, Spain  

T (+34)902 430 430 

www.rockwool.es 

 

http://www.rockwool.es/

