
CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR

VANTAGENS

PRINCIPAIS APLICAÇÕES:

CHAPAS ALVEOLARES em geral:

CHAPAS REFLETIVAS e HEATBLOC OURO
ALVEOLARES:

20 anos de fabricação no Brasil, com o mesmo 
padrão de qualidade internacional;

Garantia de 10 anos contra amarelamento e perda 
das características visuais, para espessuras de 6, 8 e 
10 mm; 

Leveza que permite serem curvadas a frio na obra;

Resistencia a impacto 30 vezes maior quando Resistencia a impacto 30 vezes maior quando 
comparado ao vidro canelado e 8 vezes mais do que 
o acrílico;

Proteção anti-UV que bloqueia os raios UV;

Disponibilidade de chapas sob medida (largura e 
comprimento);

Disponibilidade em várias cores (standard);

Elevada transmissão luminosa, proporcionando até Elevada transmissão luminosa, proporcionando até 
100% de economia de energia, com lâmpadas 
durante o dia;

Auto extinguíveis;

Produto brasileiro;

Melhora de até 7º C nas chapas refletivas, de até 9º C 
nas chapas full refletivas e de até 10º C nas chapas 
Heatbloc Ouro, com maior conforto térmico em relação 
às chapas de policarbonato convencionais;

Ótimo índice de reflexão, reduzindo a transmissão do 
calor;

Baixo coeficiente de sombreamento e transmitância de Baixo coeficiente de sombreamento e transmitância de 
energia solar (G-Value);

Redução sensível no custo de refrigeração do 
ambiente e nos gastos com energia;

Estado da arte na técnica de extrusão, com parede 
externa refletiva e interna de cor diferente, criando 
notável efeito estético e visual (tripla extrusão).

Material translúcido e leve para ambiente com iluminação natural. As chapas 
de policarbonato alveolar MULTILUX são largamente utilizadas em projetos 
onde se quer o aproveitamento da luz natural. Com a estrutura alveolar, que 
proporciona isolamento térmico, podem ser feitas coberturas ou 
fechamentos verticais.

ComCom proteção contra raios UV em uma das faces, as chapas da Replaex 
possuem garantia limitada de 10 anos para espessuras de 6, 8 e 10 mm 
(vide Termo de Garantia).

Com alta resistência e flexibilidade única, as chapas de policarbonato são 
uma excelente opção para projetos inovadores.

AsAs informações de produtos e as instruções de montagem, neste catálogo, 
são para ajudá-los a encontrar bom caminho para montar nossas chapas 
alveolares de policarbonato.

Coberturas em geral, onde se deseja máxima segurança com transmissão 
de luz natural. Coberturas como pergolados, garagens, piscinas, marquises, 
toldos, passarelas, corredores, calçadas, etc.

Projetos industriais como galpões, sheds, claraboias, lanternins, etc.

Projetos comerciais, shopping centers, clubes, estações de trem, metrô, 
ônibus, estádios de futebol, terminais rodoviários, ferroviários, aeroportos, 
estufas e fechamentos verticais.

RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA



Multilux    - 4,0 e 6,0 mm

Multilux  - 6,0 with a 8,0 e 10,0 mm

1. Camada protetora - anti UV; coextrudada
2. Camadas de cor

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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CHAPAS DE POLICARBONATO
ALVEOLAR REFLETIVAS / FULL REFLETIVAS
Refletem a luz natural incidente reduzindo a transmissão de calor para o ambiente interno.

CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR HEATBLOC-OURO (Tratamento INFRARED)

As chapas de policarbonato alveolar MULTILUX REFLETIVAS e 
MULTILUX FULL REFLETIVAS da Replaex são largamente utilizadas 
em projetos onde se quer o aproveitamento da luz natural com a 
redução da transmissão de calor para o ambiente interno.

Com uma camada refletiva na face externa da chapa, o MULTILUX 
REFLETIVAS reduz com eficiência o índice de transmissão de calor, 
em até menos 7º C.

OO MULTILUX FULL REFLETIVAS é resultado do avanço tecnológico 
que permite que todas as faces, externas e internas, tenham camadas 
refletivas, aumentando a reflexão da luminosidade externa incidente 
nas chapas, com redução ainda maior da transmissão do calor para o 
ambiente interno, em até 9º C.

As chapas de policarbonato alveolar MULTILUX HEATBLOC-OURO da 
Replaex absorvem uma parte dos raios infravermelhos da luz natural 
incidente, reduzindo a transmissão de calor para o ambiente interno.

São largamente utilizadas em projetos onde se quer o aproveitamento 
da luz natural com a redução de calor para o ambiente interno.

ComCom uma camada Heatbloc-Ouro coextrudada no lado externo da 
chapa, reduz com muita eficiência o índice de transmissão de calor de 
em até 10º C. 

As chapas MULTILUX HEATBLOC-Ouro, em comparação com as 
chapas de cor leitosa, permitem idêntica transmissão luminosa, porém 
com menos calor. Com esta vantagem, o custo de energia é reduzido, 
proporcionando maior isolamento térmico para seu projeto.

EstasEstas chapas criam um ambiente com clima agradável durante todo o 
ano.

RESINAS PLÁSTICAS EXTRUDADAS LTDA



Multilux    - 6,0 mm Multilux    - 6,0 e 10,0 mm

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
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Chapa Alveolar
Refletiva

Chapa Alveolar
Full Refletiva

1 - Camada de proteção anti-UV coextrudada
2 - Camada Refletiva (cor Prata de Heatbloc Ouro)
3 - Camadas de cor

1 - Camada de proteção anti-UV coextrudada
2 - Camadas de cor pérola 



LT: Transmissão de luz visível

LR: Reflexão de luz visível

ST: Transmissão solar direta

SR: Refletância solar

G-Value: Transmitância de energia solar total

SC: Coeficiente de sombreamento

TRECHO DA REVISAO Do TNO -060- DTM- 2013

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS



SISTEMA COM PERFIL BASE (KLICK) EM ALUMÍNIO E GUARNIÇÃO DE EPDM

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
A Replaex recomenda, preferencialmente, a montagem das chapas com o sistema 
de Perfil Base (Klick) em alumínio e guarnições de EPDM, para todas as espessuras 
das chapas alveolares.

Para chapas com espessura
4, 6, 8 e 10 mm.

Para aplicações planas e curvas,
veja página 3 deste catálogo.

A garantia REPLAEX se aplica
exclusivamente às chapas de
espessura maior ou igual a 6,0 mm



SISTEMA COM PERFIL BASE (KLICK) EM ALUMÍNIO E PERFIL KLICK EM
POLICARBONATO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O sistema de Perfil Base (Klick) em alumínio e perfil Klick em policarbonato é uma 
opção “mais elegante”, pois eventuais parafusos não são aparentes, conferindo 
melhor estética à aplicação.

Para chapas com
espessura
4, 6, 8 e 10 mm.

Para aplicações planas e
curvas, veja página 
3 deste catálogo.

Perfil Base
Klick alumínio

Klick
policarbonato

Perfil U
alumínio

Cantoneira
em alumínio
(peça)

Fita
vent-tape

Perfil rufo
alumínio

Gaxeta
rufo EPDM

Bloco de
poliuretano
ou polietileno

Silicone
Neutro

Parafuso
Pancake

Parafuso
auto-brocante

Gaxeta
EPDM



SISTEMA COM PERFIL “RAP-FIX” EM ALUMÍNIO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O novo sistema “RAP-FIX” (RAPIDA FIXAÇÃO) é resultado da intenção da área de 
desenvolvimento de novos produtos da REPLAEX em oferecer ao mercado produtos 
inovadores, sempre com o objetivo de proporcionar simplicidade e rapidez nas 
instalações.

O sistema “RAP-FIX” é exclusivo para aplicações de chapas alveolares de 10,0 mm, 
acarretando em instalações rápidas, econômicas e virtualmente estaques.

Espaçamento
Para chapas com
espessura 10 mm.

Fixação às terças.

Fixação aos apoios Para aplicação plana veja
página 3 deste catálogo

Até 1,50 m (máx.) Beiral
máximo recomendado: 200 mm

Perfil base
sistema Rapfix
alumínio

Perfil U
alumínio

Cantoneira
alumínio
(peça)

Perfil rufo
alumínio

Gaxeta
rufo EPDM

Bloco de
poliuretano
ou polietileno

Parafuso
auto-brocante
cabeça

lentilha baixa 

Fita
vent-tape

Silicone
Neutro

Rebite

Parafuso
Pancake

Perfil topo
sistema Rapfix
alumínio



SISTEMA COM PERFIL UNIÃO BASE ESTRUTURADO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O sistema com o perfil união base estruturado é ideal para pérgolas de madeira. Além 
disso, pode ser instalado até 1,5 m de vão livres entre terças para coberturas em 
policarbonato.

Para chapas com
espessura 4, 6, 8 e 
10 mm.

Para aplicação plana e
curva veja página 3 deste
catálogo.

Até 1,50 m (máx.) Beiral
máximo recomendado: 200 mm.

A garantia da REPLAEX se aplica
exclusivamente às chapas de espessura
maior ou igual a 6,0 mm.

Perfil União
Base

Estruturado
em alumínio

Gaxeta

Perfil U
alumínio

Cantoneira
em alumínio
(peça)

Fita
vent-tape

Perfil rufo
alumínio

Perfil
rufo alumínio

Bloco de
poliuretano
ou polietileno

Gaxeta
rufo EPDM

Silicone
Neutro

Parafuso
Pancake

Parafuso
auto-brocante

Perfil Trapézio
em alumínio



SISTEMA COM PERFIL “H” EM POLICARBONATO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
Aplicação com Perfil “H” em policarbonato é uma solução versátil e muito ágil, porém 
recomendada apenas para instalações simples de chapas alveolares de 4,0 e 6,0 
mm, em que não existam consideráveis forças de vento.

somente para chapas com
espessura 4 e 6 mm.

Para aplicação plana e curva
veja página 3 deste catálogo.

A garantia da REPLAEX se aplica
exclusivamente às chapas de
espessura maior ou igual a 6,0 mm.

Perfil H
policarbonato

Perfil U
policarbonato

Perfil U
alumínio

Perfil união
arremate
alumínio

Fita
vent-tape

Perfil rufo
alumínio

Gaxeta
rufo EPDM

Bloco de
poliuretano
ou polietileno

Silicone
Neutro

Parafuso
auto-brocante 

Arruela metálica
com borracha
especial TPE

Parafuso
Pancake



SISTEMA COM PERFIL “H” EM POLICARBONATO APLICAÇÃO
FECHAMENTO VERTICAL

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
O sistema com Perfil “H” em policarbonato para fechamento vertical é recomendado 
até o máximo de 4,0 m de comprimento das chapas. As chapas e perfis deverão ser 
fixadas com parafusos e arruelas metálicas (diâmetro 25 mm) guarnecidas com 
borracha especial de TPE. Estas arruelas foram desenvolvidas dentro da política de 
inovação da REPLAEX.

O comprimento de até no máximo
4,0 m para chapas com espessura
de 4, 6, 8 e 10 mm.

A garantia da REPLAEX se aplica
exclusivamente às chapas de espessura
maior ou igual a 6,0 mm.



10 REGRAS
básicas para manuseio de chapas alveolares MULTILUX.

Imediatamente à entrega do material, faça verificação de integridade. Reclamações posteriores, não serão 
apreciadas. Durante o transporte, recomendamos manter boa proteção do material para evitar danos.

As chapas, em caso de necessidade de armazenagem, deverão ser mantidas na horizontal (deitados) em 
local abrigado de sol e chuva, seco e bem ventilado, até o momento da instalação. Evitar expô-las ao calor e 
umidade, antes da instalação.

As chapas possuem filmes de proteção em ambos os lados, que quando expostos ao calor excessivo, 
poderão fundir-se à chapa, dificultando sua remoção.

AA face da chapa que deverá ser exposta ao sol, apresenta uma fita adesiva impressa, em todo seu 
comprimento, indicando a face que ficará voltada para o lado externo. Este lado é aquele que possui o 
tratamento anti-UV para sua proteção ao sol. O lado anti-UV , poderá também, ser identificado pela 
impressão indicativa do lote de produção , impressa ao longo de uma das bordas da chapa. Imediatamente 
após a instalação das chapas, os filmes de proteção deverão ser removidos. Observar que os alvéolos da 
chapa serão instalados em seu comprimento, acompanhando o sentido do caimento da água. No manuseio 
dasdas chapas alveolares, cuide para que não tenham contato com superfícies sujas e objetos pontiagudos, que 
possam danificá-las. Evite pisar diretamente sobre as chapas, sob pena de afundamento dos alvéolos.

As chapas alveolares de policarbonato MULTILUX poderão ser cortadas e furadas com ferramentas comuns 
(serra circular, tico-tico, serrote fino, furadeira, etc). As lâminas da serra devem ser de dentes finos com o 
maior número possível de dentes. Após o corte ou furação, utilize um aspirador de pó ou jato de ar para 
limpeza das câmaras de possíveis resíduos e retire as rebarbas.

Evite efetuar perfurações nas chapas alveolares. Em necessidades extremas, por exemplo regiões de ventos 
fortes, as chapas deverão ser fixadas com parafusos em uma das extremidades, na calha, cumeeira ou rufo, 
nunca em ambos os lados, para atendimento à dilatação térmica. Sendo preciso efetuar furos, estes deverão 
ser 3 a 4 mm maior que o diâmetro do parafuso. A Replaex dispõe de arruelas especiais com TPE para furos 
em chapas e ainda, rufo de alumínio.

NasNas instalações preveja folga para dilatação térmica. Jamais trave as chapas nos dois lados da instalação! 
Recomendamos utilizar folga de ao mínimo 3,0 mm para cada 1,0 metro linear da chapa (Por exemplo: chapa 
com 6,0 m, folga de 18,0 mm). Para coberturas planas, considerar caimento mínimo de 10%. Para aplicações 
curvas, observe sempre o raio mínimo de curvatura da chapa. As chapas alveolares de policarbonato 
MULTILUX são curvadas a frio na própria obra, sempre obedecendo seu raio mínimo.

AsAs extremidades abertas das chapas alveolares devem ser fechadas com fita adesiva do tipo Vent-Tape, para 
prevenir entrada de impurezas, porém mantendo a ventilação dos alvéolos evitando condensações. Antes da 
aplicação da fita, guarde para que as extremidades das chapas estejam limpas e secas.

A limpeza das chapas alveolares MULTILUX deve ser feita com água abundante, preferencialmente morna, 
e sabão neutro. Evite proceder a limpeza em dias de calor muito intenso. Não utilizar produtos abrasivos, 
químicos e/ou solventes. Utilize pano ou esponja macia. Recomenda-se limpeza periódica a cada 
4/6 meses.

ParaPara acabamentos de rufos, cumeeiras, espigões, etc., utilize apenas silicone de cura neutra. Outros 
eventuais materiais de vedação, devem ser verificados com relação a compatibilidade com o policarbonato, 
evitando possíveis ataques químicos. Busque utilizar para instalação, os acessórios recomendados pela 
fábrica. Observe sempre as instruções de montagem da fábrica.
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FORMULARIO de ORÇAMENTO para uma COBERTURA de POLICARBONATO

NOME:.........................................................................................................................................................................

EMPRESA:..................................................................................................................................................................

ENDEREÇO:................................................................................................................................................................

CNPJ ou CPF:.............................................................................................................................................................

CIDADE:......................................................................................................................................................................CIDADE:......................................................................................................................................................................

Tel. / Whatsapp:..........................................................................................................................................................

E-mail:..........................................................................................................................................................................

POR FAVOR
PRENCHA
O FORMULÁRIO 
E ENVIE PARA
O DISTRIBUIDOR:

Por favor entrem em contato conosco para obter mais 
informações sobre os detalhes da montagem das 
chapas alveolares.

Os dados deste catálogo estão sujeitos a modificações 
sem prévio aviso.

MARÇO 2019




