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INTRODUÇÃO. SÉRIE RAILING1

Los guarda corpos de cristal serie railing estão um passo a mais nas limitação 
de espaços. O desenho projetado por acristalia permite utilizar um  tipo de guar-
da corpo que cuida da estética, é seguro e possíbilita continuar com as vistas a 
paisagem de qaulquer posição.
Está ficha técnica está composta por uma breve exposição dos resultados dos 
ensaios com que se tem testado a serie railing, uma guía de possíbilidades de 
instalação ao que acompanha uma amostra do cuidado desenho e funcionali-

dade do produto, as características técnicas que tem haver com as medidas e 
tipos de vidros e perfis de alumínio, assim como uma lista de acessórios que 
potenciam as possíbilidades de instalação deste guarda corpo de cristal (só vão 
os acessórios).

Se necessita mais informações pode contactar o departamento técnico de 
Acristalia.
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Nesta seção poderá ver a manera descritiva e sintetizada dos ensaios, contro-
les e normas de qualidade com os que conta e cumpre a serie railing. A memó-
ria de qualidade recorre os diferentes controle de qualidade aos que somente 
este sistema de fechamento referente a todos os materiais utilizados. Por outro 
lado, se menciona a classificação de nosso vidro e as normas com que as cum-
pre Acristalia.

A baixo, o quadro mais amplo recorre os resultados de ensaio de resistência a 
baixo carga horizontal e ensaio dinâmico do corpo suave. Ambas as provas são 
obrigatórias para cumprir com a norma que regula o uso do guarda corpo e com 
que cumpre acristalia. Para mais informações sobre estes ensaios pode ir para 
seção “baixar” em nossa página web en acristalia.com.

ENSAIOS2

Nº Exp. 050267

Nº Exp. 1214463 - 1445

MEMORIA DE QUALIDADE PRODUTOS 
ACRISTALIA

Acristalia fabrica todos os seus produtos 
debaixo de restritos controle de qualidade 
regularizados e especificados no sistema 
de gestão de qualidade conforme a norma 
UNE-EN ISO 9001:2015 e garantirá que 
todos os materiais usados na fabricação de 
seus produtos são de primeira qualidade 
cumprindo as seguintes normativas: 

alumínio com marcado  segundo marca 
do novo regulamento europeo de produtos 
de construção (UE) 305/2011 e a norma 
harmonizada UNE-EN 15088:2006 produtos de 
alumínio para aplicações estruturais. Também, 
cumpre com normas de qualidade para o 
tratamento superficial dos perfis (Qualicoat, 
Qualanod y Qualideco).

Ensaio realizado para guarda corpo de vidro posicionada na superficie e na lateral do forjado, com 
medidas de vidro de 1100 x 1000 de largura x altura na opção superfice e 1200 x 1000 mm na opção 
lateral.

CLASSIFICAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO 
LAMINADO 

Todos os vidros são manufaturados segun-
do as normas UNE-EN 12150-1:2016 com a 
classificação 1C1 de resistência e seguran-
ça para vidros temperados.

Os vidros laminados cumprem com o con-
trole de fabricação e marcado ce segundo a 
norma UNE-EN 14449:2006.

ENSAIO DE RESISTÊNCIA ABAIXO CARGA 
HORIZONTAL ATÉ O EXTERIOR

Segundo CTE Documento Básico De Segurança 
De Utilização E Acessibilidade.

Resultados da prova: 

Segundo a carga aplicada e tendo em conta o impacto corpo suave, os vidros quais superaram os 
ensaiostanto em opção de superficie como fixação lateral são: 

Carga 0,8 kN/m Composição mínima 8+8 Temperado Laminado

Carga 1,6 kN/m Composição mínima 8+8 Temperado Laminado

Carga 3 kN/m Composição mínima 10+10 Temperado Laminado

ENSAIO DINÂMICO DE CORPO SUAVE

SEGUNDO UNE 85-238-91
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Os guarda corpos de cristal serie railing, como o resto dos sistemas de 
fechamento e dimensionamento de espaços de acristalia, tem sido estudadas 
e desenvolvidas para sua adaptação a qualquer tipo de projeto.  É por isso que 
a principal vantagem é que dispõe de três soluções distintas, mas que tem 
como nexo de união que todos usam um único perfil horizontal e não existem 
perfis verticais que distorcem a visão panorâmica. Esta três soluções são: em 
superfice, lateral ou embutida.

Os guarda corpos de acristalia permitem todos os tipos de formas poligonais, 
e ângulo, incluso, mediantes figuras poligonais se podem adaptar a projetos 
com estrutura circular (como mostra infografico inferior). Por outro lado, a 

serie raling pode ir acompanhada por outro dos produtos da marca, como 
são as cortinas de cristal serie basic pro. Juntas conseguem um fechamento 
ótimo em que obtem a máxima vis$ao panorâmica e luz natural.

Nossos guarda corpos de cristal podem utilizar-se para dimensionar espaços 
exteriores, interiores ou também para incluir como guarda corpo de vidro em 
escada. Outra das opções elegível é o elemento corrimão.

Existem diferentes formas de adicionar este elemento ao nossos guarda 
corpos.

  POSSÍBILIDADES DE INSTALAÇÕES3

Opção  recta Opção  poligonal

Escadas: exemplos de solução 
de desenho para guarda corpo 
de vidro em escada

Opção  90º Opção  Basic Pro

Modelos de pasamanos

Modelos de pasamanos

om
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Solução 
EMBUTIDA

Solução 
SUPERFICE

Solução 
LATERAL

UM PERFIL, TRÊS SOLUÇÕES.
Graças a compatibilidade das series tailing e basic pro, se alcaçan integrar 
os produtos em uma mesma instalação. O guarda corpo se serve de um 
corrimão que faz da guía para a cortina de cristal. Todos os perfis são 

personalizaveis, oferecendo uma solução integral, já que dispomos de um 
amplo catálogo de suportes, componentes, peças de alinhamento de vi-
dros e acessórios que converteram qualquer ideia em uma realidade sobre 
o que apoiar-se.

Nessa solução superfice o perfil vai 
parafusadoem cima do solo, aportan-
do uma proteção extra ao vidro em 
forma de rodapé.

A solução embutida inserta ao perfil 
na obra parafusado pela base ficando 
a vista só o vidro e as borrachas do se-
lado superior.

Para a opção lateral se parafusa o per-
fil a parede pelo exterior e se agrega 
um estético perfil capa sujeito.
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En este apartamos podrá ver algunas de las características y especificaciones 
técnicas del sistema de Barandillas de Cristal Serie Railing. Este producto ad-
mite diferentes espesores de vidrio: 6+6, 8+8, 10+10 y 12+12, tanto laminados 
como templados-laminados. Al mismo tiempo, los acabados y colores del perfil 
de aluminio son a libre elección del cliente. En Acristalia se posibilita toda la 
carta RAL, anodizados y acabados en imitación madera.

Os guarda corpos de cristal de acristalia também podem incorporar centrais. 
São umas pequenas peças arredondadas, com uma estética muito cuidada e um 
desenho minimalista, que trata de obter a máxima alienação da borda superior 
do vidro. Também, o produto está completamente preparado e premecanizado 
para as uniões com o solo se realizem diretamente por parte da cliente.

Las barandillas de cristal de Acristalia también pueden incorporar centradores. 
Son unas pequeñas piezas redondeadas, con una estética muy cuidada y un di-
seño minimalista, que trata de obtener la máxima alineación del borde superior 
del vidrio. Además, el producto está completamente preparado y premecanizado 
para que las uniones con el suelo se realicen directamente por parte del cliente.

Por último, se o projeto requerir, os guarda corpos de cristal serie ralling podem 
incorporar em seu perfil de alumínio um furo de desagüe para que a água não 
fique na instalação. Para mais informações pode consultar com o departamento 
comercial técnico de Acristalia.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS4

Centralizador de vidrosDistância mínima entre vidros

Furo de desagüe

Espessuras do vidro

Mínimo 2 mm

6+6 8+8 10+10 12+12
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Perfil Corrimão Basic Pro

Junta de vedação EPDM

Cunha de fixação

Vidro Laminado Temperado

Assento

Perfil Acristalia Railing

Âncora de Haste Rosqueada M10

Revisado: J. Hurtado

Versión: Marzo 2018
Denominación: Partes de la instalación 

embutida - Barandilla Serie Railing

Corrimão para embutir guía inferior cortina 
de cristal Acristalia Basic Pro

PERFILES ACOTADOS5
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Perfil Corrimão Basic Pro

Junta vedação EPDM

Cunha de fixação

Vidro Laminado Temperado

Assento

Perfil Acristalia Railing

Âncora de Haste Rosqueada M10

Revisado: J. Hurtado

Versión: Marzo 2018
Denominación: Partes de la instalación 

en superficie - Barandilla Serie Railing

Corrimão para embutir guía inferior cortina 
de cristal Acristalia Basic Pro

Perfil Corrimão Basic Pro

Junta de vedação EPDM

Cunha de fixação

Vidro Laminado Temperado

Assento

Perfil Acristalia Railing

Âncora de Haste Rosqueada M10

Revisado: J. Hurtado

Versión: Marzo 2018
Denominación: Partes de la instalación 

embutida - Barandilla Serie Railing

Corrimão para embutir guía inferior cortina 
de cristal Acristalia Basic Pro
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Perfil Corrimão Basic Pro

Junta vedação EPDM

Cunha de fixação

Vidro Laminado Temperado

Assento

Perfil Acristalia Railing

Âncora

Revisado: J. Hurtado

Versión: Marzo 2018
Denominación: Partes de la instalación 

lateral - Barandilla Serie Railing

Corrimão para embutir guía inferior cortina 
de cristal Acristalia Basic Pro
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Perfil Corrimão Basic Pro

Junta vedação EPDM

Cunha de fixação

Vidro Laminado Temperado

Assento

Perfil Acristalia Railing

Âncora

Revisado: J. Hurtado

Versión: Marzo 2018
Denominación: Partes de la instalación 

lateral - Barandilla Serie Railing

Corrimão para embutir guía inferior cortina 
de cristal Acristalia Basic Pro

acristalia.com
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