Descrição
Clips de fixação da estrutura metálica do Sistema Optima,
feitos em poliamida reforçada.
• Clip Optima2 75-160: Fixação composta por um clip e
um casquilho espaçador horizontal para fixar à parede e
suportar o sistema. É ajustável à espessura do isolamento.
•C
 onector Optima: Peças para a união dos perfis e gerar
os ângulos da estrutura. Consta de um clip de fixação
plástico e um braço metálico. Adaptável aos encontros
do sistema.
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Aplicações
O Sistema Optima da Isover é uma solução inovadora para
o revestimento eficiente de paredes com placa de gesso
laminado. É um sistema de montagem de altas prestações
para o isolamento em obras novas e renovações, aplicável
em:
• Paredes de fachada.
• Separadores.
• Divisórias.
• Tetos falsos.
Sistema Optima é recomendado para a gama de Lã Mineral
arena para potenciar as prestações termoacústicas do
sistema: Arena, Arena Basic, Arena Plaver y Arena Master.

Vantagens:
• Redução das pontes térmicas em comparação com um
revestimento tradicional.
• Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas.
• Regulação simples e rápida.
• Acessórios multifunções.
• Resolve qualquer revestimento com um único sistema.
• Apto para qualquer espessura de Lã Mineral ISOVER.
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Apresentação
peças/caixa

peças/palete

40

5.040

peças/caixa

peças/palete

25

6.300

Quantidade mínima: 1 caixa. Os clipes do Sistema OPTIMA
são disponibilizados em caixas de cartão.

www.isover.pt

ISOVERaislamiento

ISOVERblog.es

ISOVERes

@ISOVERes

ISOVER Aislamiento

ISOVERaislamiento

ISOVER Aislamiento

Guia de instalação
Informação adicional disponível em: www.isover.pt

Saint Gobain Isover Ibérica, S.L. reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, total ou parcialmente, os dados contidos no presente documento. Do mesmo modo, não garante a inexistência de erros involuntários. 01/12/18
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