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Baglinox

Baglinox

Fundada em 1978, a Baglinox é líder em
Espanha no fabrico de perfis de remate,
contando actualmente
com duas fábricas situ
adas na região de
Pamplona e tendo a
Direcção Comercial em
Madrid.

A Baglinox é
líder em
Espanha no
fabrico de perfis
de remate

A Baglinox dispõe de uma
extensa rede de
distribuição que inclui
instaladores de pavimentos,
grandes superfícies, es
tabelecimentos de brico
lage, armazéns de
construção civil e lojas de
ferragens, estando ho
mologada como fornece
dora dos operadores mais
importantes do mercado.
Com mais de 5.000
referências, a Baglinox
oferece uma gama ampla
de perfis classificados da
seguinte forma:
- Materiais e acabamentos:
Aço inoxidável, latão, alumínio
(dourado, prata e bronze), imitação ma
deira (60 cores) e, como novidade, perfis
cobertos de madeira natural (mais de
20 cores sobre bases de aço, plástico
e alumínio).
- Designs: Nível igual, desnivelado
(2-22 mm), escadas, juntas de dilatação,
remates finais, etc.
- Sistemas de fixação: Perfis para apa
rafusar, adesivos, fixação oculta, siste
ma clic Multifixação, etc.
Uma melhoria contínua dos processos
de fabrico e comercialização e uma ati
tude de diálogo permanente com o mer
cado tornaram a Baglinox líder do mer
cado espanhol e uma referência no
mercado internacional.
Recentemente foi incorporada na sua
gama de produtos a inovadora barreira
anti-sujidade Basmat, desenvolvida e
patenteada com tecnologia própria.

Baglinox
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A sujidade - fonte de problemas

A sujidade - fonte de
problemas

Em lugares com grande fluxo de pessoas,
a sujidade é a causa de muitos proble
mas.
Estudos recentes concluíram que 80%
da sujidade que entra num edifício é
transportada pelos sapatos das pessoas
que nele entram.
Todos conhecemos a
importância de uma boa
imagem. A sujidade nos
pavimentos interiores pro
duz uma impressão muito
negativa, sejam eles de
madeira, cerâmica, pedra
ou alcatifa. As partículas,
tanto secas como húmidas, depositamse sobre a superfície e devido à sua cor,
destacam-se de forma muito nítida, pro
duzindo um efeito estético indesejável.

As partículas arrastadas pelos sapatos
possuem uma grande capacidade abra
siva e provocam um forte desgaste nos
pavimentos interiores. Ao diminuir a
quantidade de sujidade reduz-se propor
cionalmente a necessidade de detergen
tes necessários para a sua limpeza, con
seguindo-se assim prolongar mais a vida
dos pavimentos e reduzir o
consumo de produtos
agressivos e poluentes. Os
fabricantes de pavimentos
e revestimentos para o chão
são os primeiros a reco
mendar este tipo de tapete
de entrada pelas grandes
vantagens da sua utilização na prevenção
do desgaste dos seus produtos.

80% da sujidade
de um edifício é
introduzida
pelas pessoas
que nele
transitam

Os pavimentos sem capacidade de
absorção apresentam um problema adi
cional. A humidade é introduzida no edi
fício gerando depósitos de água à super
fície, que vão sendo transportados
progressivamente para todo o lado, pro
duzindo, para além de uma imagem mui
to negativa, a possibilidade de acidentes
desencadeados pelo escorregamento.

Os custos de limpeza de um edifício ou
estabelecimento comercial constituem
uma rubrica considerável, que pode ser
diminuída caso se consiga evitar de al
gum modo a introdução da sujidade.
A instalação da barreira anti-sujidade
Basmat é a solução mais adequada para
a prevenção de todos estes problemas.

Sem Basmat

Com Basmat

100%

100%

80%

20%
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A sujidade - fonte de problemas

Que tamanho deve ter o Basmat?
De um modo geral, pode dizer-se que quanto maior for o tamanho de um
Basmat, maior será a quantidade de sujidade retida. Recomenda-se um
comprimento mínimo de 1,5 metros no sentido do andamento para assegurar
o contacto entre os sapatos e o Basmat. Em áreas de grande sujidade é
recomendável a utilização de tapetes de tipos diferentes -de borracha ou
alcatifa de pêlo duro no exterior e têxtil no interior- para completar o processo
de limpeza.
Graças ao seu sistema de montagem por clic, o Basmat permite cobrir
grandes superfícies, inclusive é possível instalar tapetes com perfis até 6
metros de comprimento sem ter de fracciona-los em partes mais pequenas.
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Basmat - a barreira anti-sujidade
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O Basmat encontra-se disponível
Ao contrário de outro tipo de tapetes,
TE
em diversos modelos, cores e
o
andar sobre os tapetes Basmat
C
MA 
dimensões, de forma a adaptar-se a
processa-se com muito conforto e sem
qualquer circunstância ou necessidade.
ruído, tendo sido concebido para evitar

A ENT
PID

IDA ENT

Nos modelos com acabamento em alcatifa,
problemas com saltos finos, e permitir a
o alumínio raspa e limpa a sujidade trans
passagem fácil de carrinhos de bebé e de
portada pelos sapatos e simultaneamente,
cadeiras de rodas. O tapete Basmat pode
a alcatifa retém e absorve a sujidade.
ainda ser instalado em rampa.
GA RÁP
E
Nos modelos de plástico antider
R
O tapete Basmat pode ser colocado
rapante, a acção do alumínio é
em múltiplas situações: casas
complementada pela superfície
particulares, edifícios públicos,
irregular do plástico extrusado.
escritórios, espaços comerciais e
Nos tapetes com acabamento de pêlo
edifícios industriais, suportando a pas
duro, a sujidade é repelida dos sapatos pela
sagem de um grande número de pessoas
fricção contra as solas.
e as condições de utilização mais difíceis,
incluindo as intempéries. A sua limpeza é
Os modelos com acabamento misto com
realizada de uma forma muito simples,
binam as vantagens da acção dos diferentes
através da aspiração, não sendo necessário
materiais.
levantar o tapete para fazer a manutenção
O Basmat resolve as limitações de
adequada, ao contrário de outros
outros tipos de tapetes que dificil
produtos com características se
mente reúnem a capacidade de
melhantes.
retirar e reter a sujidade e de ab
Em caso de deterioração, as tiras
sorver a humidade. Os tapetes de
de fibra têxtil, antiderrapante ou pêlo
borracha não secam, os têxteis limi
duro podem ser substituídas de maneira
tam-se a secar e os de fibras naturais apre
fácil, retirando-as dos perfis e substituindosentam uma grande espessura, para além
as por outras novas.
de se deteriorarem facilmente pela acção
da humidade e desprenderem fragmentos.

GARÁ
RE

Basmat a barreira
anti-sujidade

O Basmat é um tapete de alumínio formado
Graças a um exclusivo sistema de monta
por perfis nos quais se inserem peças de
gem por clic desenvolvido e patenteado
alcatifa, borracha antiderrapante ou pêlo
pela Baglinox, os prazos entre o planea
duro. A acção combinada dos diferentes
mento e a montagem são consideravelmen
materiais actua como uma barreira
te reduzidos relativamente a outros
MONTA
anti-sujidade que preserva a lim
produtos similares, facilitando a
L
peza do interior dos edifícios.
embalagem e o transporte.


 
projectada
e instalada
em apenas

72h

poupança em

gastos com limpeza

menor desgaste
dos pavimentos

fácil limpeza

mediante
aspiração

fácil
substituição

prevenção

de acidentes
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Basmat - a barreira anti-sujidade

Basmat Hermes. Agência bancária.

Basmat Hermes. Hotel.
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Basmat - a barreira anti-sujidade

Estrutura
100% alumínio
Graças à sua estrutura 100% alumínio, o
Basmat é um produto de grande durabi
lidade.
O alumínio é um metal que se caracteriza
pela sua ligeireza e resistência. A sua
capacidade face à corrosão torna-o
idóneo para ser colocado em qualquer
ambiente, inclusivamente exposto às in
tempéries.
Os perfis do Basmat inserem-se um no
outro, sem necessidade de utilizar peças
ou uniões que possam reduzir a
resistência do artigo.
Por tudo isto, a Baglinox oferece uma
garantia de 10 anos aplicável à estrutura
dos produtos Basmat (consultar
condições).

GARANTIA

10
ANOS

Basmat - a barreira anti-sujidade
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Basmat - a barreira anti-sujidade

As vantagens do sistema clic
O sistema de montagem mediante clic é a solução que permite oferecer um produto de alta
qualidade a um preço muito competitivo. O tapete Basmat é entregue desmontado, o que permite
reduzir substancialmente os custos de embalagem, arma
A solução que
zenamento e transporte. O prazo de entrega também é
permite oferecer consideravelmente reduzido relativamente a produtos
um produto de do género. O processo de instalação é muito simples
alta qualidade a e rápido. Cada tapete anti-sujidade da Basmat é
um preço muito acompanhado por instruções completas de montagem.
Graças ao sistema clic, é possível instalar tapetes com
competitivo
perfis até seis metros de comprimento sem necessidade de
dividi-lo em partes mais pequenas.

SISTEMA
PATENTEADO

Modelos

Dimensões
ATENEA

Instalação à
superfície

Peças por
metro linear

(inst. en superfície)

29

Têxtil
Antiderrapante
Pêlo duro
Misto

10 min.

Encastrado

2 mm

29

Têxtil
Antiderrapante
Pêlo duro
Misto

10 min.

17 mm

Para cobrir
grandes
extensões

2 mm

19

Têxtil
Antiderrapante
Pêlo duro
Misto

30 min.

22 mm

Encastrado

2 mm

29

Têxtil
Antiderrapante
Pêlo duro
Misto

10 min.

17 mm
34 mm

52 mm

APOLO
34 mm

Tempo de
montagem

2 mm
1 mm

34 mm

ZEUS

Acabamento

Embutido em
solos laminados

9 mm

HERMES

Indicado para Tipo de espuma
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Basmat Atenea

Basmat Atenea

Para instalações em superfície
e chão laminado

Alcatifa

Perfil de
acabamento
Solo laminado

Espuma auto-adesiva

Espuma

Com apenas 9 mm de espessura, é a
escolha certa para instalações em su
perfície ou embutidas no chão. O modelo
Atenea é adequado para lugares onde
não é possível instalar tapetes mais es
pessos.

alcatifa, borracha ou pêlo duro. A sua
espessura permite-lhe ainda ser embu

Atenea é também adequado para subs
tituir velhos tapetes com uma espessura
semelhante, de borracha ou de fibras
naturais.

A largura do perfil é 34 mm e para per
fazer um metro linear são necessários
29 perfis.

tido em chão de madeira laminada flutu
ante sem grandes complicações ou tra
balhos adicionais. A sujidade é agarrada
entre os perfis de alumínio.

Basmat Atenea é composto por perfis de
alumínio nos quais se inserem tiras de

Acabamentos

Acabamento têxtil

Acabamento de pêlo duro

Acabamento antiderrapante

Acabamento misto:
têxtil+pêlo duro

Acabamento misto:
têxtil+antiderrapante

Acabamento misto:
pêlo duro+antiderrapante
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Basmat Atenea

Acabamento têxtil:
Gama de cores

Acabamento
antiderrapante:
Gama de cores

Antracite

Azul

Beige

Bordeaux

Camel

Cinzento

Castanho

Verde

Cinzento

Preto

Acabamento
de pêlo duro
Cinzento
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Basmat Atenea

Basmat Atenea. Hotel.

16

Basmat Atenea

4

Corte a espuma.

9

AS

INST
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Basmat Atenea
9 mm de espessura

AÇÃO
AL

S

Instalação em chão de
madeira laminada
flutuante

O chão de madeira laminada flutuante é bonito e resistente e
merece uma boa manutenção. Para preservar as suas
características, os fabricantes recomendam mantê-lo limpo e
seco. A instalação de um tapete Basmat do modelo Atenea de
9 mm de espessura é a solução perfeita para proteger a beleza
original da madeira, já que foi concebido para ser instalado em
chão já existente sem grande trabalho.

OBR

5

Remova a espuma.

10

Coloque o primeiro perfil de Basmat.

Continue a colocar os perfis Basmat encaixados em clic
uns nos outros e colados à espuma preta. Continue a
retirar a película protectora conforme vai adicionando
mais perfis.

14

15

19

20

O processo de montagem é realizado até à última barra,
momento em que são cortadas as tiras auto-adesivas.
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Basmat Atenea

1

2

3

Remova as tábuas do local seleccionado, de preferência a partir de um canto do local e corte as irregularidades dos bordos.

6

7

8

Coloque o primeiro perfil de remate.

Prepare os materiais fornecidos pela Baglinox.

Coloque as tiras de espuma pretas auto-adesivas
paralelamente umas às outras a uma distância de 30 cm
com o lado adesivo virado para cima. Descole a película
protectora alguns centímetros.

11

12

13

16

17

18

21

22

23

Instale o segundo perfil de remate.

A instalação está completa.
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Basmat Atenea

Instalação em
superfície
Basmat Atenea
9 mm de altura

Rampa inicial

Rampa final

Rampa lateral

Esquina

Basmat Atenea dispõe de uma gama de acessórios para a sua instalação em
superfície: rampas e esquinas.
A seguir descreve-se o processo de instalação de Basmat Atenea com rampas
nos quatro lados.

4

5

9

10

Dê a volta ao tapete para proceder à montagem das
rampas laterais.

14

15

Instalação finalizada.
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Basmat Atenea

1

Coloque as tiras de espuma preta auto-adesiva em
disposição de ripa e retire parcialmente o papel protector.
Adira-o à rampa inicial de Basmat Atenea.

6

2

3

Vá inserindo os sucessivos perfis através do sistema clic
e empurre ligeiramente para baixo, contra a espuma
auto-adesiva.

7

8

Insira a rampa final de Basmat Atenea.

11

12

13

Insira a peça de esquina na rampa lateral e aparafuse
com a ajuda de uma chave Allen. Corte a rampa central,
para que esta coincida em comprimento com a parte
lateral do tapete. Proceda da mesma maneira com a outra
rampa lateral. Insira as 2 peças de esquina restantes.

Insira as rampas laterais nas rampas do início e do final,
encaixando as peças de esquina.

Aparafuse as peças de esquina às rampas do início e do
final.

20

Basmat Atenea

Basmat Atenea. Hugo Boss.

Instalação dupla; Basmat Atenea no interior e Basmat
Hermes no exterior. Estabelecimento de decoração.

21

Basmat Hermes

Basmat Hermes
Standard com espessura
de 17 mm

Alcatifa

Perfil de
acabamento

Espuma auto-adesiva

O modelo Hermes é composto por perfis
de alumínio com inserções de alcatifa,
borracha antiderrapante ou pêlo duro.
Com uma espessura de 17 mm, o tama
nho standard dos vãos dos tapetes de
entrada, Hermes é a solução perfeita
para novas construções e instalações,

Acabamentos

especialmente se forem embutidos no
solo.
A sujidade é retida nos perfis de alumínio.
A largura do perfil é de 34 mm e são
precisos 29 perfis para completar um
metro linear.

Acabamento têxtil

Acabamento de pêlo duro

Acabamento antiderrapante

Acabamento misto:
têxtil+pêlo duro

Acabamento misto:
têxtil+antiderrapante

Acabamento misto:
pêlo duro+antiderrapante
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Basmat Hermes

Acabamento têxtil:
Gama de cores

Acabamento
antiderrapante:
Gama de cores

Antracite

Azul

Beige

Bordeaux

Camel

Cinzento

Castanho

Verde

Cinzento

Preto

Acabamento
de pêlo duro
Cinzento
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Basmat Hermes

Basmat Hermes. Pavilhão desportivo.
.

Basmat Hermes. Agência bancária.
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Basmat Hermes

a

b

c

d

Processo de instalação
Basmat Hermes

e

1. Limpe e prepare a superfície onde o Basmat vai ser colocado.
2. Coloque as tiras de espuma pretas auto-adesivas paralelamente umas às outras
a uma distância de 20 cm, com o lado adesivo virado para cima. Descole a película
protectora alguns centímetros.
3. Coloque o primeiro perfil do Basmat.
4. Continue a colocar os perfis Basmat encaixados em clic uns aos outros e colados
à espuma preta.
5. O processo de montagem é realizado até à última barra, momento em que são
cortadas as tiras auto-adesivas. Instale o perfil de remate. A instalação está
completa.

Aspirador

Sujidade

25

Basmat Hermes

Basmat Hermes, acabamento anodizado ouro. Edifício público.
Basmat Hermes. Hotel.
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Basmat Hermes

Basmat Hermes. Fábrica da Baglinox.
Basmat Hermes. Portal em edifício para habitação.
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Basmat Hermes

Basmat Hermes. Farmácia.

Basmat Hermes. Café.

28

Basmat Hermes

Basmat Hermes. Hugo Boss.

Basmat Hermes. Hugo Boss.
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Basmat Zeus

Basmat Zeus
Especial para cobrir
grandes extensões

Alcatifa

Sem orifícios nos perfis

Espuma auto-adesiva

O modelo Zeus é composto por
perfis de alumínio com inserções
de alcatifa, borracha antiderra
pante ou pêlo duro.

CI

DE

Acabamentos

E

2

Com uma espessura de 17 mm, o
tamanho standard dos vãos dos
É 300 m
AT
tapetes de entrada, Zeus é a
solução perfeita para novas
construções e instalações, es
SU
Í
PERF
pecialmente se for embutido no solo.
Não existem ranhuras entre os perfis e

o resultado é um efeito visual
muito atraente devido à reduzida
percentagem de alumínio. É uma
boa opção para cobrir grandes
superfícies de uma forma original
e moderna.
A largura do perfil é de 52 mm e
são precisos 19 perfis para
completar um metro linear.

Acabamento têxtil

Acabamento de pêlo duro

Acabamento antiderrapante

Acabamento misto:
têxtil+pêlo duro

Acabamento misto:
têxtil+antiderrapante

Acabamento misto:
pêlo duro+antiderrapante
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Basmat Zeus

Acabamento têxtil:
Gama de cores

Acabamento
antiderrapante:
Gama de cores

Antracite

Azul

Beige

Bordeaux

Camel

Cinzento

Castanho

Verde

Cinzento

Preto

Acabamento
de pêlo duro
Cinzento
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Basmat Zeus

Processo de instalação
Basmat Zeus

O processo de instalação do modelo Zeus
difere ligeiramente relativamente aos
outros modelos Basmat. Cada perfil con
tem duas tiras de alcatifa, borracha ou
pêlo duro, mas apenas uma tira é inserida
na fábrica. A segunda fila deverá ser
inserida após a conclusão do processo
de instalação, aplicando um ponto de
adesivo a 2 cm de cada extremidade.
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Basmat Zeus

Basmat Zeus. Estabelecimento comercial.

Basmat Zeus. Edifício de escritórios.

Basmat Zeus

Basmat Zeus. Agência bancária.

Basmat Zeus. Portal em edifício para habitação.
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Basmat Apolo

Basmat Apolo
Altura: 22 mm

Alcatifa

Espuma auto-adesiva

Acabamentos

O modelo Apolo foi especialmente con
cebido para ser embutido em pavimentos
de pedra, cerâmica ou mármore.

pode ser retirada de uma maneira sim
ples por meio de aspiração, sem neces
sidade de levantar o tapete do solo.

É composto por perfis de alumínio nos
quais se inserem peças de alcatifa, anti
derrapante ou pêlo duro. Apresenta uma
altura de 22 mm. A sujidade fica retida
nos espaços entre os perfis, dos quais

A largura dos perfis é de 34 mm e para
completar um metro linear são neces
sárias 29 unidades.

Acabamento têxtil

Acabamento de pêlo duro

Acabamento antiderrapante

Acabamento misto:
têxtil+pêlo duro

Acabamento misto:
têxtil+antiderrapante

Acabamento misto:
pêlo duro+antiderrapante
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Basmat Apolo

Acabamento têxtil:
Gama de cores

Acabamento
antiderrapante:
Gama de cores

Antracite

Azul

Beige

Bordeaux

Camel

Cinzento

Castanho

Verde

Cinzento

Preto

Acabamento
de pêlo duro
Cinzento
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Basmat Apolo

Basmat Apolo. Edifício de escritórios.

Basmat Apolo. Centro de saúde.
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Basmat Apolo

Basmat Apolo. Centro médico.

Basmat Apolo. Palácio de Justiça.
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Conselhos de instalação

Conselhos de
instalação

Quando não for possível completar a
instalação devido à forma do solo, esta
pode ser completada com alcatifa da

mesma cor e textura fornecida pela
Baglinox.

Basmat também pode adaptar-se a todo
o tipo de formas irregulares. O profissio
nal instalador pode cortar os perfis no
próprio local de instalação, o que lhe

permite adaptar-se a todo o tipo de
circunstâncias que possam surgir in loco.

39

Se necessário, Basmat pode ser fixado através de parafusos ao solo.

Substituição de
peças

Em caso de deterioração, as tiras de fibra
têxtil, plástico antiderrapante ou pêlo
duro podem ser substituídas de forma
simples, retirando-as dos perfis e

substituindo-as por outras novas. A
Baglinox põe à sua disposição rolos de
alcatifa, tiras de aniderrapante e pistolas
de cola para efectuar esta operação.

Acesórios

As instalações do Basmat podem ser
completadas com os perfis da gama
Multifixação da Baglinox.

40

Mercado exterior

Mercado exterior

A barreira antisujidade Basmat é um
produto de sucesso nos mercados inter
nacionais.
Os clientes estrangeiros normalmente
preferem dispor do seu próprio stock
das referências e cores mais procuradas
do Basmat, e deste modo melhorar os
prazos de entrega e serviço ao cliente.
A Baglinox pode entregar as encomendas
por plano ou através de barras de 2 e 3
metros, que, em situações excepcionais,
podem alcançar uma medida de 6 me
tros. Nestes casos, são os distribuidores
e instaladores os que se encarregam de
cortar os perfis para os adaptar às me
didas das encomendas.
A Baglinox oferece-lhe toda a ajuda e
flexibilidade necessárias para configurar
o seu stock e obter o melhor resultado.

41

Solicitação de orçamento/encomenda

FAX

1. Assinale a janela encomenda ou orçamento e escolha o modelo e a cor da sua barreira anti-sujidade.
Encomenda

Acabamento têxtil

ATENEA

Orçamento

Acab. antiderrapante

Acab. alcatifa pelo duro

Escolha 2 ou 3 acabamentos
e as cores nas colunas
correspondentes

Antracite

Altura: 9 mm

Acabamento misto

Azul
Beige

HERMES
Altura: 17 mm

ZEUS

Bordeaux

Cinzento

Camel

Preto

Têxtil
Cinzento

Antiderrapante
Pêlo duro

Cinzento

Altura: 17 mm

Castanho

APOLO

Verde

Altura: 22 mm

2. Desenhe um croqui da sua barreira anti-sujidade Basmat e indique as medidas e o sentido do andamento.
OBSERVAÇÕES:

A

Dimensão A:

cm

Dimensão B:

cm

B

3. Preencha os seus dados de contacto e envie esta página ou uma cópia por fax para +34 948 290 553. Se necessitar de alguma
informação, pode ligar-nos para o número + 34 948 290 552.

Contacto:
Fax:
C.P./Localidade:

Telefone:
Endereço:
E-mail:
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Formação

Na aula de formação Basmat dão-se
cursos de forma periódica ou a pedido
dos clientes, nos quais se transmitem os
conhecimentos necessários para resolver
todas as situações que possam apresen
tar-se no processo de instalação.

A formação inclui informação técnica
sobre o Basmat, os seus modelos e dife
rentes propriedades, assim como exem
plos práticos de resolução de diversos
problemas.

Solicite os vídeos de instalação de
Basmat, nos quais se mostra a simplici
dade da sua montagem graças ao siste

ma clic. Se quiser, pode visualizá-los
na secção de vídeo do nosso website
www.basmat.eu.

Vídeos de
instalação
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Visite o nosso
website
www.basmat.eu

No nosso website en
contra-se toda a
informação sobre o
Basmat: Modelos,
informação técnica,
fotografias, conselhos e guias de
instalação, vídeos... Também oferece a
possibilidade de pedir um orçamento,

Expositor
Basmat

fazer encomendas ou
contactar a Baglinox
para ampliar informações ou fazer
sugestões. Os clientes
podem enviar fotografias das suas
instalações para a sua publicação em
www.basmat.eu.

O expositor Basmat permite, de uma
forma atraente e prática, mostrar os
diferentes modelos de barreira antisujidade e as suas vantagens. As suas
medidas compactas (48x75x200 cm) per
mitem a sua colocação em qualquer es
paço. Inclui um painel explicativo dos
diferentes modelos de Basmat, com as
suas características e pormenores téc
nicos.
O expositor dispõe, para além disso, de
um espaço para catálogos.
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Dados técnicos

- ALCATIFA

Dados técnicos

Método de fabrico: Punçoado.
Composição da felpa: 100% PP.
Segundo suporte: Duo Back.
Peso da felpa: 900 gr/m2.
Peso total: 1520 gr/m2.
Altura do pêlo: 3 mm.
Altura total: 6.4 mm.
Largura original: 4 m.
- ANTIDERRAPANTE
Plástico extrusado com acabamento de borracha.
- ESPUMA AUTO-ADESIVA
Espuma auto-adesiva de polietileno de alta densidade.
Espessura: 2 mm.
Largura original: 120 mm.
- ENSAIO DE INCÊNDIO
Teste de reacção ao fogo: S/N UNE 13501-1.
Testado e classificado de acordo com as exigências da norma UNE-EN 13501-1:2002.
Classificação:

Efl-s1.

Métodos de ensaio:

UNE-EN ISO 9239-1:2002.
UNE-EN ISO 11925-2:2002.

Normas:

UNE-EN 13501-1:2002:
UNE-EN ISO 9239-1:2002:
UNE-EN ISO 11925-2:2002:

- RESISTÊNCIA À CARGA VERTICAL
50 KN: Ok

 As cores da alcatifa, antiderrapante e pêlo duro aparecem neste catálogo a título
orientativo.
 A Baglinox reserva-se o direito de modificar as especificações técnicas.
 Devido ao processo de fabrico, as cores da alcatifa, antiderrapante ou pêlo duro
podem variar ligeiramente de um lote para outro.

Garantia de 10 anos
A Baglinox garante durante 10 anos a estrutura de alumínio das suas barreiras anti-sujidade Basmat. Esta garantia inclui todas as deficiências que, de forma
demonstrável, sejam devidas a defeitos de fabrico ou de material.
Exclusões
Ficam excluídas desta garantia as peças de alcatifa, antiderrapante ou pêlo duro, assim como todos os acessórios, incluíndo a espuma auto-adesiva. Esta
garantia não cobre o desgaste normal dos perfis nem da anodização.
A Baglinox também não responde pelos danos produzidos nos seguintes casos:
- Uso inadequado ou indevido.
- Manuseamento defeituoso ou negligente.
- Incumprimento das instruções de montagem e manutenção, modificações ou reparações por conta própria.
- Reacções químicas e físicas na superfície do material produzidas por um uso inapropriado.
Condições da garantia
A Baglinox compromete-se a reparar ou substituir o produto para o primeiro utilizador final de forma gratuita. Os custos, despesas de envio e outros em
que incorra o tomador da garantia não lhe serão pagos. A garantia será efectiva com a apresentação do produto e da factura de venda.

