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INTRODUÇÃO. SERIE SLIDING1

O teto móvel serie sliding é o resultado de estudos de necessidades dos clien-
tes que desejam fechar um espaço exterior sem renunciar a visão panorâmica. 
Este documento é uma ferramenta técnica que pretende expor características 
e possíbilidades do produto.

Esta ficha técnica está composta por uma breve exposição dos resultados de 
ensaio com os que foram testados na serie sliding, uma guía de possibilida-

des de instalação que acompanha uma amostra do design e funcionalidade do 
produto, as características técnicas que têm a ver com as medidas dos vidros, 
painéis e travessas, assim como os tipos de perfis de alumínio que usa esse 
produto.

Se precisar de mais informações pode contactar com o departamento técnico 
de Acristalia.
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Esta seção refere-se aos certificados de qualidade com os quais conta o teto 
móvel serie sliding. Ele expõe de forma descritiva os ensaios e testes realiza-
dos neste produto. O memorial de qualidade inclui os diferentes controles de 
qualidade a que é submetido este sistema de fechamento referente a todos 
os materiais utilizados. Por outro lado, menciona-se classificação do nosso 
vidro e as normas que a Acristalia cumpre. Por último, pode-se consultar os 

resultados das provas de resistência a carga de vento, permeabilidade do ar e 
estanqueidade à água. Para mais informação sobre estes testes, você pode ir 
para a seção ¨Downloads¨ da nossa página web www.acristalia.com

ENSAIOS2

ENSAYO DE ESTANQUEIDAD AL AGUA 
SEGÚN UNE – EN 1027:2000 

Fechamento de teto móvel composto de 
quatro paineis deslizantes e dois paineis 
fixos, de dimensões totais 3000x2000 mm 
(altura x largura).

Resultado de la prueba: Classe 7A

ENSAIO DE PERMEABILIDADE DO AR 
E RESISTÊNCIA A CARGA DE VENTO
DE ACORDO COM UNE-EN 12211:2000 
Y UNE-EN 1026:2000.

Fechamento de teto móvel composto de quatro 
paineis deslizantes e dois paineis fixos, de 
dimensão total 3000x2000 (altura x largura).

Resultado da prova: 

Classe C4

Classe C = Flecha menor de 1/300
Classe 4 = Golpe seguridad 2400Pa

Permeabilidad do ar
Classe 1

CLASSIFICAÇÃO DE VIDROS

Todos os vidros são manufaturados segundo 
as normas UNE-EN 12150-1:2016 com uma 
classificação 1C1 de resistência e segurança 
para vidros temperados.

Os vidros laminados e os vidros duplos de 
cristal, cumpre com o controle de fabricação 
e marcado CE segundo a norma UNE-EN 
14449:2006/UNE-EN 1279-1:2006 respectiva-
mente com a garantía da Guardian Select.

ACRISTALIA. MARCA DE QUALIDADE 

Acristalia fabrica todos os seus produtos sob 
controles rígidos de qualidade regularizados e 
especificados no sistema de gestão de qualida-
de conforme a norma une-en iso 9001:2015 e 
assegura que todos os materiais utilizados na 
fabricação de seus produtos são de primeira 
qualidade cumprindo as seguintes normativas: 

alumínio com marcado  segundo marca 
do novo regulamento europeu de produtos de 
construção (UE) 305/2011 e a norma harmoni-
zada une-en-15088:2006 produtos de alumínio 
e ligas de aluminio para aplicações extruturais. 
No mais, cumpre com as normas de qualidade 
para o tratamento superficial dos perfis Quali-
coat, Qualanod e Qualideco.
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A Serie Sliding reúne numerosas possibilidades enquanto ao design e 
distribuição. A abertura do teto variará segundo as dimensões do mesmo. 
Quanto maior o número de paineis maior o número de abertura. Como mostra 
o primeiro infográfico abaixo, o grau da abertura variará de 50% no s2 a 80% na 
s5, aproximadamente.

Este Teto Móvel Serie Sliding permite a adaptação as necessidades de cada 
projeto, no segundo infográfico mostra as outras possibilidades de instalação. 
Nestes casos se oferecem outras alternativas como o teto em cascata, quan-
do o projeto requer a instalação do teto com uma saída maior que 7 metros, 
tetos a duas águas e a solução anti desquadros

POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO3

* Os perfis do sistema está desenhada para permitir tanto paineis compostos por vidro como painel sandwich ou policarbonato.

S2 abertura 50% S3 abertura 67%

S4 abertura 75% S5 abertura 80%

1

3

2

Solução em cascata 
para saídas maiores 
de 7 metros.

Solución ante 
descuadres

Possibilidade a duas 
águas 
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DESENHO4

O teto móvel de Acristalia mantem um ferveroso compromisso com o 
desenho. é por isso que estética e funcionalidade vão unidas a mão. O sistema 
de motorização está completamente integrado e, por tanto, oculto no próprio 
sistema. Por outro lado, o desenho dos paineis são realizados de tal forma 
que evita o estancamento de água. um dos objetivos do desenho desta Serie 
tem sido pensado na comodidade e segurança na hora de instalar, por isso, a 
instalação pode fazer-se completo desde o interior. 

Por outro lado, o desenho da Serie Sliding também foi pensado para a 
integração de mais acessórios que complementam o produto. As vigas do teto 
foram projetadas de tal forma que permitem a instalação de toldo de tecido 
sem ter que usar guías adcionais, mas também é possível agregar toldo de 
varanda com um mínimo e fino perfil sobre o teto. Também, se possibilita a 
inclusão dos sistemas automatizados como o sensor de chuva e de vento. Por 
último, também é possível integrar iluminação de LED no interior.

1

1
2

3
4

5

6

2 3

6

4

5

Motorização completamente integrada no sistema.

O desenho das vigas permite a integração de sistemas de toldos 
de tecido sem guías adicionais.

Desenho de paineis anti estancamento de água. 

Possibilidades de integração LED.

A instalação do sistema pode ser feito por completo desde o 
interior garantindo simplicidade e segurança na instalação.

Possibilidade de sistemas de automação com sensor de chuva 
ou vento que permitem o acionamento automático do sistema.

P. 8
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Paineis medidas limites Relação espessura de vidro/largura

1000    1100    1200   1300

6+6

5+5

4+4

3+3

Espessuara (mm)

ancho calle (mm)

Medida padrão 
de fabricação 6º, 
possibilidades de até 22º.

Medidas orientativas sujeitas a 
estudo por cada projeto.

POSSIBILIDADE DE INCLINAÇÃO REFORÇO
O teto Sliding permite uma inclinação de até 22º.

6º

22º

S3 - Cargas límite vigas S5 - Cargas límite vigas

4.5       1.4       0.55  1.8       0.9       0.5       0.35  

4

3

2

7

6

5

4

Saída (m)
Saída (m)

Carga (kN/m2) Carga (kN/m2)

Possibilidade de reforço 
de viga para cargas elevadas.

S5

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS5

Nessa seção de faz referência as diferentes características técnicas da 
Serie Sliding. No primeiro infográfico se observa que quanto maior a espes-
sura do vidro, maior será a largura da travessa do teto. Ao mesmo tempo, 
também evidencia que a carga limite permitida é diretamente proporcional a 
saída do teto. 

O segundo infográfico expõe que o teto móvel de Acristalia permite uma 
inclinação do teto de até 22º, ainda que a medida standard de fabricação é de 
6º. também, a Serie Sliding inclui a possibilidade de instalar um reforço oculto 
na viga, o que permitirá aumentar a distância entre pilares.

Espessura máxima do 
painel 20 mm.

Para melhor deslocamento dos pai-
neis será fabricado sempre paineis 
mais compridos que largos, ainda 
que excepcionalmente a largura 
pode ser maior do comprimento 20%.

UP
N 

12
0

ES
PE

SO
R

LARGURA

ALTURA

altura
largura

< 0.8

Medidas orientativas para uma 
largura de travessa de 866mm.
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VIGA S5

Capa S5

VISTA SEÇÃO

Capa S3 VIGA S3

86

111 131
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120

86

18
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15
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MEDIDAS DE  PERFIS5

Versão: Março 2018
Denominação: Seções de Teto 
Sliding - Serie Sliding
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