


SISTEMAS DE VIDRO ESTRUTURAL 

Silicon glazing é um sistema híbrido de Fachada Cortina com dupla 
fixação:  fixações mecânicas ocultas e colagem complementar com 
silicone estrutural.
O vidro pode ser aplicado em projecto simples ou de grande 
complexidade, sobre vários tipos de estrutura, eliminando os quadros de 
alumínio, dependendo apenas de um plano de assentamento, ficando 
visível do exterior apenas vidro e junta de silicone.
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SISTEMA
O sistema consiste, em emoldurar as peças, nas suas 
bordas através de um perfil pré extrudido de borracha de 
silicone com dureza, cor e composição química adequada, 
obtendo-se uma peça rígida e de formas precisas. 

APLICAÇÃO
Este sistema pode ser aplicado a qualquer tipo de vidro (duplo, 
temperado, laminado, esmaltado ou comum) e materiais 
de revestimento de fachadas (aço inox, alumínio, pedra, 
madeira), conferindo à peça uma característica de um corpo 
rígido central (vidro) com as suas arestas controladamente 
flexíveis, tornando-a protegida e praticamente inquebrável.
O vidro pode ser aplicado em situações de grande dificuldade 
de colocação, sobre vários tipos de estrutura, eliminando os 
quadros de alumínio, dependendo apenas de um plano de 
assentamento.

DESEMPENHO
- O sistema Fitechnic® Silicon Glazing System está certificado 
por laboratório notificado para Ensaios Tipo Inicial (ITT) de 
acordo com a norma de produto EN 13830 para efeitos de 
Marcação CE / EN 13830 - Fachada Cortina

• Marcação CE• Gestão de Qualidade ISO 9001
• Classe de permeabilidade ao ar AE (* Max)
• Classe de estanqueidade R750 (* Max)
• Teste de carga de vento 2000 / 3000Pa
• Classe de impacto: I5 /E5
• Ucw = desde 1,0 W / m2.K

As fachadas SiliconGlazing unem o vidro, que é um material abundante e reciclável, ao silicone, que é um material de 
uma versatilidade surpreendente, capaz de absorver com resistência esforços e dilatações, resistir ao envelhecimento, 
raios UV, altas ou baixas temperaturas, ataques químicos, contando com estabilidade duradoura e alta capacidade 
hidrofóbica.

SG12

SG12

DC895

DC791

Fundo de junta

C:\Users\CD\Desktop\organizar\PormenorSG.dwg, 13/05/2019 15

DC895

DC791

Fundo de junta

SG22+

SG22+

C:\Users\CD\Desktop\organizar\PormenorSG.dwg, 13/05/2019 15

SILICON GLAZYNG SYSTEM SG22+
PORMENORES  

SILICON GLAZYNG SYSTEM SG12
PORMENORES  

2



1600-821 LISBOA  - PORTUGAL
Telefone : +351 217 100 780

info@fitechnic.com
www.Siliconglazing.com


