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CHAPAS COMPACTAS

Chapa em policarbonato compacto, com tratamento em um dos lados contra o 
ataque dos raios ultravioleta (garantia de 10 anos contra amarelamento).

Por sua alta transparência, a chapa compacta é muito semelhante a um vidro 
temperado/laminado, porém com possibilidade de ser curvado a frio e com 
resistência a impacto muito superior.

Ÿ Transparência: aproveita a luz natural, reduzindo gastos com 
energia elétrica;

Ÿ Leveza: a chapa compacta tem metade do peso do vidro, o 
que reduz custo com estrutura, além de facilitar a instalação;

Vantagens

OBS: medidas e cores sujeitas à confirmação no estoque.
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O material pode ser utilizado em coberturas em geral, fechamentos, toldos, domos, passarelas, sheds, divisórias, painéis de 
comunicação visual, proteção de máquinas, etc.

Ÿ Alta resistência ao impacto: 250 vezes maior que o vidro laminado/temperado de mesma espessura;
Ÿ Pode ser curvada a frio;
Ÿ Material auto-extinguível: não propaga chamas;
Ÿ Resistência à temperatura: mantém suas características entre -40ºC e 120ºC;
Ÿ Facilidade de corte, manuseio e instalação.



Instalação

1. Inclinação mínima
Em instalações planas, a inclinação mínima da cobertura deve ser de 10%.
2. Proteção UV
Estar atento as chapas com proteção UV de um único lado, e certificar-se de que a face correta da chapa que deve ficar voltada para o sol, o filme de proteção indicará.
3. Corte das chapas
Verificar a distância entre os apoios e cortar as chapas na medida, considerando folga para dilatação (conforme tabela acima). 
4. Folga para dilatação térmica
Devido ao alto coeficiente da dilatação térmica do policarbonato, deve-se prever uma folga para dilatação (conforme tabela acima).
5. Preparação e instalação das gaxetas e perfis
Encaixar as gaxetas Gx274 ou Gx017 (para mais detalhes destes itens ver “Acessórios para instalação”) nos perfis de alumínio ou colar as gaxetas Gx1619 nos perfis de estrutura de acordo com o 
conjunto de perfil utilizado.
6. Posicionamento das chapas sobre apoios
Levantar o filme próximo das bordas, posicionar as chapas sobre apoios sem arrastá-las, obedecendo as folgas para dilatação.
7. Fixação dos perfis superiores
Parafusar os perfis superiores evitando aperto excessivo. Caso seja necessário furar a chapa, deve-se executar pré-furos (conforme instruções técnicas) e utilizar arruelas de vedação. Recomenda-se 
utilizar selante de silicone neutro na vedação de rufos e cumeeiras.
8. Retirada do filme e lavagem final
Logo após a instalação, deve-se retirar o filme protetor de ambos os lados. Recomenda-se lavar as chapas com água morna para diminuir a eletricidade estática.

3

Dados para Projeto
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Chapas MR-10

Chapa compacta em policarbonato com revestimento em 
ambos os lados que confere ao material excepcional resistência 
à abrasão e aos raios UV. Ideal para aplicações onde seja 
importante a proteção contra riscos ou degradação superficial, 
bem como conservação das qualidades estéticas devido a 
lavagens frequentes. Esta resistência é tão elevada que faz com 
que o MR-10 seja o material plástico para envidraçados que 
mais se aproxima da resistência a abrasão do vidro, em todo o 
mercado.
Rigorosos testes laboratoriais confirmaram a excelente adesão 
do revestimento do MR-10, mesmo depois de repetidos ciclos 
de exposição ao calor, à umidade e a produtos químicos.
O MR-10 não é recomendado para aplicações curvas, 
moldados a frio ou quente. Existem outros materiais com 
características similares as do MR-10 e com compatibilidade de 
termoformagem (consulte-nos).
O material pode ser aplicado em fechamentos laterais, vitrines, 
divisórias, proteção e visores de máquinas, janelas de trens, 
caixilhos em geral, entre outras aplicações.

Ÿ Ambos os lados da chapa resistentes à abrasão e aos raios 
UV;

Ÿ Garantia de 10ª nos contra abrasão e amarelamento;
Ÿ Conserva a transparência, mesmo após lavagens 

frequentes;
Ÿ Leveza: reduz custo com estrutura e facilita a instalação;
Ÿ Alta resistência ao impacto: 250 vezes maior que o vidro;
Ÿ Elimina custos com reposição de peças quebradas;
Ÿ Facilidade de corte, manuseio e instalação.

Vantagens

4



Estocagem, Manutenção e Limpeza

1. As chapas e telhas devem ser estocadas na horizontal em local coberto, seco e bem 
ventilado até o momento da instalação;
2. Após a instalação, recomenda-se limpeza periódica para evitar o acúmulo de sujeira;
3. molhar a superfície da chapa com bastante água;
4. Lavar com sabão ou detergente neutro;
5. Utilizar pano ou esponja bem macia e não esfregar com objetos abrasivos;
6. Repetir a operação, enxaguar e secar com um pano ou flanela;
7. Não lavar as chapas quando a temperatura do ambiente for muito elevada;
8. Recomenda-se utilizar água morna;

Acessórios para instalação
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