
FACHADAS

SPINAL
SPINAL a fachada evolut iva

SPINAL é a fachada ideal para painéis 
envidraçados de grandes dimensões e 
responder aos requisitos exigidos pela gestão 
técnica da construção.

Aspectos relevantes da SPINAL 

 Vista de 62mm
 Enchimentos de 5 a 61 mm
 Grandes dimensões de elementos 

envidraçados até 12m2 e 680 Kg, conforme o 
DTU33.1
 Vistas exteriores múltiplas: grelha, trama 

horizontal ou vertical, aspecto liso com tampa 
de aperto plana

-   Ângulo reentrante ou saliente de 0 a 10°
 Assimetria de grelhas e travessas inclinadas
 Drenagem oculta na junta central por painel 

ou em cascata
 Adaptável a estruturas em aço ou madeira 

lamelar
 Peça de ancoragem para fixação de lâminas 

de sombreamento ou lonas (parceria Serge 
FERRARI)
 Possibilidade de parceria para gestão da 

construção (parceiro Souchier em França) 

Abertura para exterior ou interior 

 Italiana, dimensões máximas L x H = 1.5 x 2 m  
e peso máximo: 130 Kg 
 Paralela, dimensões máximas L x H = 1.3 x 2.2 m 

e peso máximo: 200 Kg
 Integração da gama SOLEAL, portas e janelas
 Integração da Porta TITANE 65
 Janela de acesso de bombeiros SOLEAL

Fabricação e instalação

 Colocação do vidro em obra por aplicação de 
contratampa contínua ou pontual
 Simplicidade e rapidez de fabricação:

- Sistema de estanquidade patenteado da 
Technal
- Peças extra para facilidade de montagem
das travessas

 Formas de instalação:
- À face
- Avançada
- Em escada
- Elementos pré-fabricados e semi-
montantes
- Ligação ao vão por membrana de 
estanquidade periférica
- Um redutor de remate em PVC permite o
acabamento lateral em chapa de alumínio

 Instalação optimizada:
- Gestão periférica da estanquidade por 
membranas
- Sistema de ancoragem adaptado
- Colagem em barra de alumínio (baseado 
em avis tecnique do CSTB)

 

Performances Térmicas:
Vidro triplo com intercalar isolante
Ucw = 0.61 W/m2.K (con un Ug = 0.5 W/m2.K)
Permeabilidade ao ar: 
Classe 4 (1200 Pa)
Estanquidade à água:
1200 Pa 
Resistência à pressão do vento:
2400 Pa (3600 Pa segurança)
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Integração de janela SOLEAL 65 Minimal 
para acesso de bombeiros

Integração de janela à italiana

Contratampa contínua

Integração de porta TITANE 65
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