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CLIMAVER

ISOVER Saint-Gobain
Quinta dos Cónegos.
2580 - 465 CARREGADO (Portugal)
Telefone: (+351) 263 850 403

Garantia Gama CLIMAVER

O MELHOR DA
NOSSA GARANTIA

É QUE NÃO TERÁ  
DE USÁ-LA

A ISOVER Saint-Gobain oferece uma garantia de 
12 anos em todos os produtos da gama CLIMAVER 
para defeitos de fabrico relativos ao material ou à 
geometria dos painéis.

A referida garantia cobre exclusivamente o material 
instalado sob a forma de condutas e o não instalado, 
sempre que se encontre em perfeito estado de 
armazenamento e conservação.

Durante o período de garantia, e no sentido de 
substituir os materiais que apresentem os defeitos 
referidos acima, a ISOVER Saint-Gobain fornecerá 
produtos de características iguais ou semelhantes, 
sem quaisquer encargos adicionais.

Este documento foi impresso em
papel Creator Silk, fabricado com celulose 
não branqueada com gás de cloro (ECF).
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Método do Troço Recto
CLIMAVER

O Método do Troço Recto (MTR) para construção de 
figuras baseia-se na construção de figuras a partir de 
condutas rectas. Este método permite:
 

   Precisão.
   Resistência e qualidade.
   Menores perdas de carga.
  Desperdício mínimo.
   Maior rapidez.

A marcação de referência impressa nos painéis 
CLIMAVER evita a necessidade de recorrer a um 
marcador adicional para traçados e elimina o risco de 
erros. Além disso, melhora o rendimento e aumenta a 
qualidade do produto acabado.

A ISOVER integrou novas funções na marcação
MTR dos painéis CLIMAVER.

   Linha de estanqueidade.
   Indicação do sentido da circulação de ar.
   Régua a partir das linhas de referência.

Para obter mais informações sobre o Método do Troço 
Recto, consulte o Manual de Montagem CLIMAVER.

Nova Marcação MTR optimizada Novos Cantos inclinados

Linha de 
estanqueidade 
Aplicar a Cinta CLIMAVER 
sobre as uniões para obter 
uma estanqueidade ideal.

Sentido da circulação do 
ar   Deixar a seta á vista 
na parte inferior para indicar o 
sentido da circulação do ar na 
rede de condutas.

Régua MTR  Medição sem fita métrica, graças às linhas de 
marcação do Método do Troço Recto, espaçadas entre si de 10 mm.

As uniões macho-fémea, em 
dupla densidade, têm de ser 
reforçadas com os grampos e 
a Cinta CLIMAVER.

Os novos cantos inclinados da 
gama CLIMAVER são o mais 
recente exemplo da evolução 
constante da gama CLIMAVER 
para máximo conforto e 

total segurança, quer para o  instalador quer para o 
utilizador final.
 

Cantos inclinados

Cantos rectos

Cantos inclinados
Marcação MTR optimizada

Cantos exclusivos CLIMAVER

10
mm

150
mm

150
mm

150
mm

150
mm

150
mm

200
mm

Superfície 
interior

Superfície exterior 
da conduta

    Maior precisão nas 
uniões.

   Maior estanqueidade.
   Rendimento 

optimizado.

   Diminuição das 
perdas de carga.

   Continuidade entre 
troços.

   Estética melhorada.


