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    ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS – BARREIRA PROTETORA 

1. BARREIRA PROTETORA 1000x650mm 

Indicada para uso em balcões e mesas de atendimento. 

Objeto  

Barreira protetora em Policarbonato compacto cristal em chapas de 3mm de espessura, medindo 1000mm de 

largura por 650mm de altura, possuindo abertura frontal para passagem de documentos com altura máxima de 

5cm, conforme projeto. A base e a lateral podem ser a própria placa dobrada ou placas fixadas entre si por 

cantoneiras. Bordas superiores arredondadas com 300mm de raio. 

Material: Policarbonato compacto cristal em chapas de 3mm de espessura 

Placa frontal:  

Largura: 1000mm 

Altura: 650mm 

Abas laterais:  

Largura: 150mm (de cada lado) 

Altura: 650mm 

Fixação da base 

A base deve ser fixada ao longo de toda sua extensão linear com fita adesiva dupla-face conforme descrição 

abaixo: 

Especificação: Fita Dupla-Face de Adesivo Transferível 3M VHB 4910 ou equivalente técnico, 

transparente/incolor, largura da fita de 12mm dorso espuma acrílica com espessura de 1,1mm, liner filme 

plástico, adesivo tipo acrílico. 

O objeto deve ser fornecido com a fita aplicada, cabendo ao usuário apenas retirar a proteção da outra face 

para instalação. 

A superfície a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para 

limpeza são o álcool isopropílico e a heptana. 

2. BARREIRA PROTETORA 1000x1000mm 

Indicada para uso em balcões e mesas de atendimento. 

Objeto  

Barreira protetora em Policarbonato compacto cristal em chapas de 3mm de espessura, medindo 1000mm de 

largura por 1000mm de altura, possuindo abertura frontal para passagem de documentos com altura máxima 



de 5cm, conforme projeto. A base e a lateral podem ser a própria placa dobrada ou placas fixadas entre si por 

cantoneiras. Bordas superiores arredondadas com 300mm de raio. 

Material: Policarbonato compacto cristal em chapas de 3mm de espessura 

Placa frontal:  

Largura: 1000mm 

Altura: 1000mm 

Abas laterais:  

Largura: 150mm (de cada lado) 

Altura: 1000mm 

Fixação da base 

A base deve ser fixada ao longo de toda sua extensão linear com fita adesiva dupla-face conforme descrição 

abaixo: 

Especificação: Fita Dupla-Face de Adesivo Transferível 3M VHB 4910 ou equivalente técnico, 

transparente/incolor, largura da fita de 12mm dorso espuma acrílica com espessura de 1,1mm, liner filme 

plástico, adesivo tipo acrílico. 

O objeto deve ser fornecido com a fita aplicada, cabendo ao usuário apenas retirar a proteção da outra face 

para instalação. 

A superfície a serem coladas devem estar limpas, secas e bem coesas. Os solventes mais recomendados para 

limpeza são o álcool isopropílico e a heptana. 

3. PLACA DE POLICARBONATO 2 X 3 METROS 

Objeto: Policarbonato compacto cristal em chapas de 3mm de espessura medindo 2,00 x 3,00 metros.  

Quantidade : 20unidades 


