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INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

Descrição do Produto

A nova telha de policarbonato Multi Painel /
Skylight Click ®  é um sistema desenvolvido 
a partir da já conhecida chapa de policarbonato 
alveolar, onde já tem moldado um sistema 
de engate (click) macho e fêmea, com 
acessórios de engate rápido para intertravamento 
dos Painéis, especialmente desenhados para 
agilizar e tornar a montagem mais rápida, reduzindo 
sensivelmente os custos de instalação. 
O sistema é estanque. Elimina os furos passantes 
e parafusos, assegurando total estanqueidade às 
coberturas e fachadas, sem necessidade de selantes, 
adesivos ou outros materiais de vedação. 
Além disso, o sistema permite a contração e dilatação 
térmica de seus componentes sem afetar as suas 
características e propriedades estruturais.

Cores: 

Translúcidas:  Cristal, branco leitoso, bronze, fumê, 
verde, azul, prata e pérola. 

O sistema de engate (click), permite que os painéis 
sejam instalados facilmente e com segurança. 
Pois, ao contrário das chapas convencionais, tem 
estanqueidade assegurada. Os acessórios permitem 
uma instalação fácil e econômica.

  Áreas de aplicação: 

- Projetos industriais, comerciais e residenciais; 
- Shopping Centers;
- Terminais rodoviários e ferroviários (Metrô);
- Aeroportos;
- Escolas, Universidades, Igrejas;
- Clubes, Academias, Estádios;
- Hotéis, Resorts e Complexos Hoteleiros;
- Galpões Industriais;
Onde se deseja o aproveitamento da luz 
natural com menor índice de transmissão 
térmica para o ambiente interior (Re�ective e Full-Re�ective).

                                                                                                                                                                                                               

Dados Técnicos da 
Multi Painel / Skylight Click ®   

Sujeito a alterações. Garantia de 5 anos de acordo com nosso termo de garantia.
                           Essas informações são referentes ao nosso conhecimento e não tem obrigação de serem completas.

  Sujeito a alterações técnicas. Favor con�rmar se esses produtos são adequados às suas necessidades. 

Unidade

Largura útil                                                                        600 mm
Comprimento standard *                                              6000 mm 
Espessura                  6,00 mm
Peso                                                                               1,70 aprox. kg/m²
U-value                2,50 W/m² K
Absorção dos raios UV                                                          0

Acessórios *

Per�l U arremate em alumínio 6 mm

Sistema Modular em Policarbonato 600 mm
Multi Painel / Skylight Click

 Per�l em alumínio Skylight 
Macho 4432 e Fêmea 4442

Per�l U  6 mm  

 Per�l Conector em Alumínio

 Per�l Conector em Policarbonato

 Per�l Estrutural 5511 - auto portante
3 metros  reto
5 metros curvo 

Garra em alumínio

* Demais Acessórios Sob Consulta

Per�l U em formato F - 6 mm 

600 mm 

Per�l U Arremate 6 mm

Parafuso 

Per�l Alumínio
Metalon

Placa Modular Multi-painel
em Policarbonato

Parafuso 

Parafuso Auto BrocanteParafuso  Garra de Fixação em alumíno

Per�l U Conector 
em Policarbonato 
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mPer�l Viga Calha - autto portante 
comprimento até 6 metros

 Per�l Conector Redondo em Alumínio


