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ALUMÍNIO 
COMPOSTO - ACM

Os painéis de alumínio ACM comercializados pela , são compostos  RM Policarbonatos & Acessórios
de duas chapas de alumínio unidas por uma cama de polietileno de baixa densidade. 

Essa composição garante uma chapa leve e durável, mas ao mesmo tempo forte e resistente. Essas 
qualidades se devem ao núcleo termoplástico de pouca densidade e grande nível de qualidade.

Possuem pintura a base de poliéster, que é a mesma base utilizada para pintura de automóveis, além
 de viabilizar acabamentos finos que simulam metais, aço escovado prata, ouro, madeira e os 
acabamentos brilhantes, ainda permite que as chapas possam ser lavadas e aplicadas em áreas 
internas ou externas.

Os painéis possuem 3mm de espessura, são fabricados com duas chapas de aluminio 

com es-pessura de  21mm que recebem pintura em poliester e núcleo de polietileno de 

baixa densidade. 

Características das Chapas

Espessura Largura Comprimento Peso

3mm 1,22m 5,00m 26kg

Resist. Térmica (m².kw)

0.0069 5,65

Coef. de Trans. de Calor  (w/m².k)

Aplicações

O ACM possui diversas aplicações, dentre elas as que mais se sobressaem são: 

- Elementos arquitetônicos, tais como: revestimento 
de pilares, marquises,
- Coberturas, varandas e fechamentos.
- Edifícios comerciais e residenciais;
- Decoração de interiores;
- Centro de convenções;
- Placas e Totens;

- Arenas Esporvas;
- Concessionárias;
- Hospitais;
- Hotéis;
- Igrejas;

Recomendado, também pra revitalização de edifícios / RETROFIT, por ter uma relação de resistência
x peso, excelentes, tornando-os adequados para serviços de reforma de edificações de diferentes 
portes em que se deseja um novo aspecto estético sem alterar o sistema de estrutura existente.
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Cores Simples 

Vermelho Vermelho
brilho Laranja

 
Laranja
brilho Azul Marinho

 

Azul Marinho
brilho

Vermelho Vermelho
brilho Laranja

 
Laranja
brilho

Branco Branco
brilho Amarelo Amarelo

brilho

Ouro

Prata

Chapagne

Azul Céu Cinza Chumbo

Aço Escovado Madeira Clara Madeira Escura

Bordo

Verde Verde Maça

Preto
Brilho

Marrom
Café

Dourado 
Espelhado

Prata 
Espelhado

Cores Especiais
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ACESSÓRIOS DE 
INSTALAÇÃO ACM

A utilização dos produtos auxiliares para a instalação  é essencial para 
a qualidade e durabilidade do serviço.

A Fita 3M™ VHB™ Dupla-Face de Espuma CV-150, na cor cinza, adere bem em
 diversos tipos de substratos. É indicada para montagem de fachadas comer-
ciais internas e externas, fixação de placas de sinalização viária aéreas e late-
rais, canaletas de PVC, vidros de segurança, placas de identificação, materiais 
de comunicação visual, placas de identificação, PDV's, expositores e display.

Fita VHB 150

Utilizado para promover a adesão de fitas VHB e vinis em superfícies de difícil 
aderência ou em aplicações em que seja necessária uma maior segurança e 
força de adesão. Pode ser utilizado em superfícies como concreto, madeira, vidro,
chapas de ACM e Policarbonato,  e outros tipos de plásticos. Com o primer você 
garante que a aplicação seja mais durável e segura, executando um serviço de 
maior qualidade. 

Primer 3m

O ACM Colors é um híbrido de consistência pastosa e com propriedades de 
não escorrimento, desenvolvido especialmente para vedações e juntas de fa-
chadas em revestimento ACM. Com excelente resistência a intempéries e UV
mantém sua cor, adesão e flexibilidade permanente em diferentes condições
climáticas.

Silicone Colorido - ACM Colors

Largura Comprimento

12mm 20m

Espessura

1,5mm

Tamanho 940ml

Cores branco, preto, vermelho, azul, verde, amarelo
laranja, bronze;

Rendimento 15m²/litro

Utilizado como limitador de profundidade nas instalações de ACM. Ideal para 
evitar gastos excessivos com selantes nas juntas de dilatação e vedação.

Tarucel
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MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
CHAPAS DE ACM

Existem inúmeras maneiras de instalar as chapas de ACM, dependendo da aplicação  ou as 
necessidades dos projetos. Ainda assim, novas formas estão sempre sendo criadas.Neste guia vamos
abordar o sistema de fixação com fita dupla face e sistema bandeja.

Instalação: antes de iniciar o projeto confira novamente as medidas e o alinhamento da área a 
ser trabalhada;

Aplicação: As chapas de ACM podem ser prendidas uma a outra ou em outros materiais através 
de métodos convencionais (rebites e parafusos) ou fita dupla-face;

Orientações Gerais

Transporte: Cuidado  extra  na  descarga,  armazenamento  e  instalação  dos  painéis  a fim de prevenir 
dobras, deformações, torções e outros danos.

Armazenamento: material  em  estoque  devem  ser  armazenados  
 em  local  fresco  e arejado,  sem  contato  com  sol  e  chuva.  
Deverá  ficar preferencialmente  na  posição horizontal sobre pallets 
ou inclinados em prateleiras.

Danos: Evite  contato  com  qualquer  outro  material  que  possa  
causar  mancha  ou arranhões, ou outro dano de superfície.

Limpeza e manutenção: Em caso de limpeza pesada (graxas, pichações 
ou compostos de silicone), indicamos o álcool isopropílico diluído com 
água. Deve-se aplicar o álcool em cima da mancha e logo  em  segui-
da  retirá-lo com  água  corrente,  no  entanto  em  Cores  Metálicas,  
caso não  houver  boa  lavagem  poderá  causar  mudança  de  cor  na 
 superfície  devido  ao produto alcalino.

Nunca utilizar solventes do tipo água raz e produtos com derivações 
ácidas para que não  ocorram  danos na  pintura  (manchas),  perda  de  
brilho,  formação  de  bolhas  e perda total da garantia. Para manter a 
beleza visual da sua fachada, recomendamos lavagens periódicas a fim
 de evitar acúmulos de resíduos.

Instalação: as chapas possuem um liner protetor impresso com setas 
direcionais, que indicam o lado correto da instalação. Esta orientação 
serve para evitarmos a rotação de peças numa mesma instalação. 
Este erro pode ocasionar tonalidades diferentes em uma mesma
fachada. 
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Sistema de Fixação Com Fita Dupla Face

1- Estrutura:  preferencialmente  alumínio devido  à planicidade, superfície  lisa  para aderência da fita, 
não necessita de pintura. Melhor qualidade para a obra.

7- Emendas  de  chapas deve-se prever  o  consumo de duas  fitas, ou  seja, uma  fita para cada 
chapa
. 
8- Nas aplicações externas no estilo “junta seca”, recomenda-se também uma junta de silicone,    
essa    junta    poderá    ser    menor    do    que    o    sistema    de    bandeja (aproximadamente 
5 mm a 8mm ), tendo a função de absorver a dilatação das chapas, permitindo que o material 
trabalhe e sem danificar.

3- O primer será aplicado  nas  superfícies  que  terão  contato
com  a  fita  dupla  face  (estrutura  e ACM),  as  recomenda-
ções  técnicas de  aplicações  dos  produtos  devem  seguir  as 
orientações de cada fornecedor.

2- Limpeza: fundamental   para   que   o   processo   funcione.
Uma   superfície   suja compromete  toda a  adesão  da  fita. 
 Para  a  limpeza  utilize  o  álcool  isopropílico. Ele deverá ser
 usado para retirar todas as impurezas dos perfis estruturais 
e também da chapa de ACM.

4- Em seguida a fita será aplicada, lembrando que nesse momento
 a mesma não deve ser esticada para não comprometer a adesão. 

5- Os cortes retos das chapas podem ser feitos com estilete profissional, serra circular (manual ou de banca-
da), tupia, router e mesa de corte.

Devido a sua característica de plasticidade, o ACM pode ser cortado, dobrado e curvado com 
facilidade. 

Para obter o máximo de aproveitamento do material, devemos considerar uma paginação 
viável. em nível de projeto, levando em conta  as medidas das chapas versus local de 
aplicação. 

Liner de proteção: Recomendamos a retirada do Liner de Proteção

impreterivelmente até 15 dias após instalação. Esse prazo máximo 

evitará possíveis danos no material (dificuldade de retirada do filme e 

resíduos de cola).
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4- O espaçamento típico entre 
bandejas é de 10mm, essa 
distância é necessária para que a 
parafusadeira entre no vão e 
consiga fixar a peça subsequente.

5 - Para o acabamento dos 
parafusos aparentes, é colocado 
um tarucel de diâmetro 30% maior 
que  o  vão,  no  caso  citado  de  
junta  de  10mm  o  tarucel  usado  
é  de  13mm.  O  tarucel  tem  a 
finalidade de economia de silicone 
e também para que o selante tenha 
contato com 

6- Após  o  tarucel  ser  encaixado  no  vão,  o  silicone colorido para ACM  é  aplicado  na  
junta,  dando acabamento e vedação para o revestimento;

Chapa de ACM 
Etapa 4

Chumbadores
de acordo com a 

superfície

Parede

Silicone 
Colorido

para ACM

Tarucel

imagem do processo completo de instalação

Sistema de Fixação Bandeja

3- As chapas de ACM são usinadas, removendo-se os seus can-
tos e conformadas em bandejas. Estas bandejas recebem canto-
neiras e são fixadas em perfis metálicos (estrutura auxiliar) que 
por sua vez, são parafusados na alvenaria do local. 

1- Armazenamento e Transportes:  Tenha cuidado para evitar dobras, deformações e vincos;

2- Para todas as aplicações é necessário uma estrutura  auxiliar 
(alumínio/metalon). Essa estrutura contribuirá pra o acaba-
mento final da instalação. É de suma importância que os perfis
 estejam bem alinhados, corrigindo qualquer defeito do local, 
e bem fixados.

apenas duas superfícies, isso possibilita o material comprimir e
 dilatar diariamente sem o surgimento de trincas;

EM CASO DE DÚVIDA ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE  COM  
A RM POLICARBONATOS & ACESSÓRIOS
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QUEM�SOMOS
Com base familiar a RM foi criada em 2016 apoiando-se 

em novas formas de administração para suprir a carência 
e agregar qualidade no mercado de Termo Plásticos, 

Coberturas e Comunicação Visual. Assim, com apoio de 
grandes fornecedores e importadoras tornou-se uma 
empresa independente atendendo a nível nacional.

Em 2017 ingressou em novas plataformas de vendas,
possibilitando o contato direto com serralheiros, toldeiros,

arquitetos e cliente final.

Hoje, visando a melhor distribuição e comodidade para os
seus clientes a RM conta com duas unidades em pontos

estratégicos na grande florianópolis, Unidade Ilha e 
Unidade Continente. Ao total são mais de 850m²  desti-
nados a área de estoque, operacional, administração e 

show rom para melhor atende-los.

A RM vive em constante busca de melhorias que possibi-
litem a diversificação dos seus produtos em materiais, 

formas e cores para sempre atender as tendências 
de mercado. 

UNIDADE ILHA
Rod. José Carlos Daux, 14750 

Vargem Pequena - Florianópolis
SC - CEP 88052-840

UNIDADE CONTINENTE
Rua Pedro Bunn, 1603

Jardim Cidade,  São José 
SC - CEP 88111-120

/rmpolicarbonatos contato@rmpolicarbonatos.com

(48) 3369-7157 (48) 99125-7157
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