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POLICARBONATO 
ALVEOLAR

Com acabamento de vidro canelado, o Policarbonato Alveolar 
é uma chapa que possui cavidades ocas que reduzem consideravelmente seu peso e a quantidade
de material utilizada em sua confecção.

Essa alteração em sua apresentação faz com que o produto tenha um custo mais acessível em 
comparação ao Policarbonato Compacto, porém com as mesmas características da resina que 
o compõe. 

É um material leve, resistente e ideal para aplicações que exigem iluminação natural. 
Possui tratamento UV em uma das faces prolongando sua vida útil e aumentando a resistência 
contra o amarelamento. 
  
*10 anos de garantia contra o amarelamento.

As Placas de Policarbonato Alveolar comercializadas pela RM Policarbonatos & Acessórios 

são fabricadas com matéria-prima 100% virgem e não reciclada.

Características das Chapas

Espessura Largura Comprimento Peso Espaçamento

4mm 2,10m 5,04kg

4mm

4mm

6mm

6mm

6mm

1,05m

2,10m

2,10m

1,05m

2,10m

5,04kg

até 50cm

até 50cm

até 50cm

3,00m

6,00m

6,00m

3,00m

6,00m

6,00m

10,08kg

6,69kg

6,69kg

13,380kg

até 70cm

até 70cm

até 70cm

10mm 2,10m 6,00m 20,160kg até 1m



Indicado para coberturas e fechamentos que exigem iluminação natural, pois seu nível de 
transparência chega a 80%. Para ambientes onde a preocupação com o excesso de calor é um fator
 decisivo, sugerimos a aplicação das Chapas Refletivas.

As Chapas Refletivas são fabricadas com pigmento especial que auxilia na redução da transmissão 
dos raios infra-vermelhos responsáveis por gerar calor.

Cristal 80% de 
transmissão de luz

Bronze 35% de 
transmissão de luz

Fumê 20% de 
transmissão de luzAzul 27% de 

transmissão de luz

Branco Opal 40% de 
transmissão de luz

Verde 62% de 
transmissão de luz

Cinza 20% de 
transmissão de luz

Refle�vo!

Pérola 25% de 
transmissão de luz

Refle�vo!

Cores e Transmissão de Luz

- Ótima transmissão de luz;
- Material leve (86% mais leve que o vidro);
- Alta resistência ao impacto;
- Permite curvatura a frio 
](sentido longitudinal);

Vantagens

- Pergolados e Toldos
- Claraboias, divisórias e forros;
- Coberturas em geral;
- Gazebos, jardim de inverno;
- Fechamentos verticais;

Principais Aplicações

Cuidados

- Curvatura a frio somente no sentido dos 
alvéolos (6m);
- As chapas devem ser armazenadas 
sobre uma superfície plana.
Certifique-se que as placas fiquem protegidas
 de  luz solar direta, chuva e vento até o 
momento da instalação;
- Recomenda-se não furar a chapa devido a
o grande coeficiente de dilatação das chapas.
- Atentar-se ao lado do tratamento UV no
momento da instalação;
- Retirar a película protetora após instalação;



POLICARBONATO 
COMPACTO

Com acabamento de vidro o Policarbonato Compacto é um
termoplástico maciço e um dos mais nobres disponíveis no mercado.

Suas propriedades e características permitem atender à uma ampla gama de aplicações em vários
segmentos.

É possível destacar a leveza, a alta resistência ao impacto e a qualidade óptica. Essas características 
são muito apreciadas e úteis na construção civil, tornando-se uma boa opção ao vidro em 
coberturas que necessitam de iluminação natural.

*10 anos de garantia contra o amarelamento

Características das Chapas

As Placas de Policarbonato Compactas comercializadas pela RM Policarbonatos & Acessórios 

são fabricadas com matéria-prima 100% virgem e não reciclada.

Espessura Largura Comprimento Peso Espaçamento

3mm 2,05m 23,5kg

3mm

4mm

4mm

6mm

6mm

2,05m

2,05m

2,05m

2,05m

2,05m

47kg

até 50cm

até 50cm

3,00m

6,00m

3,00m

6,00m

3,00m

6,00m

29,5 kg

59kg

43,6kg

88,6 kg

até 70cm

até 1m

8mm 2,05m 3,00m 58kg

10mm 2,05m 3,00m 74kg

12mm 1,25m 2,44m 43kg --

--

--

até 1m

até 70cm



Indicado para coberturas e fechamentos que exigem iluminação natural e leveza, possui excelente
nível de transmissão de luz. Para ambientes onde a preocupação com o excesso de calor é um fator
 decisivo, sugerimos a aplicação das Chapas Refletivas.

As Chapas Refletivas são fabricadas com pigmento especial que auxilia na redução da trans-
missão dos raios infra-vermelhos responsáveis por gerar calor.

Cristal 89% de 
transmissão de luz

Bronze 52% de 
transmissão de luz

Fumê 22% de 
transmissão de luz

Azul 27% de 
transmissão de luz

Branco Opal 29% de 
transmissão de luz

Verde 78% de 
transmissão de luz

InfraRed 74% de 
transmissão de luz

Refletivo!

Cores e Transmissão de Luz

- Ótima transmissão de luz 
(índice de transmissão de luz 
visível, aproximadamente 90% na cor cristal);
- Alta resistência ao impacto 
(250x maior que a do vidro comum
 e 30 a 40 vezes maior do que o acrílico);

Vantagens

- Pergolados e Toldos
- Claraboias, divisórias e forros;
- Coberturas em geral (piscina, por exemplo)
- Gazebos, jardim de inverno;
- Fechamentos verticais;

Principais Aplicações

Cuidados

- Para coberturas, recomenda-se utilizar 
chapas compactas com espessura 
mínima de 3 mm;
- As chapas devem ser armazenadas 
sobre uma superfície plana. 
Certifique-se que as placas fiquem 
protegidas de luz solar direta, chuva e vento
até o momento da instalação;
- Recomenda-se não furar a chapa devido
 ao grande coeficiente de dilatação das chapas.



ACESSÓRIOS
DE INSTALAÇÃO

Antes de instalar uma chapa de policarbonato é imprescindível que
 você conheça exatamente quais acessórios vai precisar, e quais são
 indicados para o tipo de chapa ou cobertura que você deseja instalar. 
A utilização dos perfis e  acabamentos é essencial para a qualidade e durabilidade do serviço.

Utilizado para fixação de chapas, este perfil confere uma maior força 
de fixação e segurança na instalação. É aplicado na união entre chapas
em coberturas planas, pois não permite curvatura,. 

Perfil Trapézio

Largura Comprimento Peso Cores Disponíveis

4,5cm 6,00m 1,7kg Natural branco, 

bronze e preto

Possui a  função de fixar a chapa na estrutura e vedar as emendas das 
mesmas.Indicado para a aplicação em coberturas curvas.

Perfil Chato

Largura Comprimento Peso Cores Disponíveis

4,5cm 6,00m 1,7kg Natural 

A Gaxeta é uma borracha EPDM para vedação resistente e durável ideal 
para exposição a intempéries. Foi feita para  inserção nos perfis de fixa-
ção, garantindo assim uma perfeita vedação sobre pressão. 

Gaxeta de Vedação

Comprimento Peso

rolo 48m 2,6kg

*vendido também por
 metro linear.

É feito de policarbonato e promove a junção entre as chapas através 
da pressão por isso, é indicado para coberturas mais baixas e que não 
tenham tanta incidência de ventos. 

Perfil H

Largura Comprimento Peso Cores Disponíveis

7cm 6,00m 2kg Cristal 



Fita Dupla Face VHB da 3m, auxilia na fixação da chapa na estrutura.

Fita Adesiva VHB 

Largura Comprimento

12mm 20m

Produzida com folha de alumínio coberta com adesivo acrílico, oferece
 boa condutibilidade e resistência à maioria dos agentes químicos. Utili-
zada para vedação dos alvéolos impossibilitando a infiltração de água.

Fita Adesiva Alumínio 

Largura Comprimento

25mm 30m

A fita porosa é constituída por um dorso de TNT (tecido não-tecido), 
coberta com um adesivo à base de resina acrílica com microporos que 
permitem rápida dissipação da umidade e passagem de ar. Utilizada na
 vedação de alvéolos em coberturas de policarbonato.

Fita Adesiva Porosa 

Largura Comprimento

25mm 50m

Selante de silicone de cura neutra, de uso profissional, indicado para 
vedações e preenchimentos de juntas da construção civil e da indústria.
Adere em superfícies lisas e porosos, não atacando os substratos de 
metais, alvenaria, madeira, pedra, vidro revestido, alumínio, etc. 

Silicone para Policarbonato

Tubo 280gm

Um dos responsáveis pela segurança e até durabilidade das cobertu-
ras. São feitos de aço carbono revestidos com tratamento "Ruspert"
que é  uma galvanização que consiste em 3 camadas de prevenção à 
ferrugem. A primeira camada é de zinco, a segunda tem um alto nível 
de anticorrosivo e a terceira camada é de cerâmica.  Pode ser aplicado 
em madeira, ferro ou alumínio.

Parafuso Autobrocante Cab. Sextavada

Medidas 2"



MONTAGEM E INSTALAÇÃO 
POLICARBONATO ALVEOLAR E COMPACTO

 1- A montagem das chapas pode ser realizada sob estruturas de alumínio, madeira ou ferro, 
com caimento mínimo de 10%. É necessário que os caibros/travessas tenham 5cm de largura 
para formar uma boa base de apoio para  chapas e uma folga de 1,5cm nas emendas entre as 
chapas para dilatação térmica. 

2- Durante o transporte, corte, armazenamento e instalação 
ter o máximo de cuidado para que a super�cie do material 
não sofra danos. Ao empilhar as chapas, deita-las na posição 
horizontal, em local protegido da chuva e do sol;

3- Mantenha as chapas embaladas e protegidas até o momento
da instalação;

4- A instalação das chapas deve ser a úl�ma fase da obra e a 
estrutura que irá acomodar  a chapa deve estar bem limpa para 
que seja possível aplicar a fita VHB. Atenção: para estruturas 
em madeira, o topo dos caibros precisa estar invernizado;

5- As chapas são facilmente cortadas com ferramentas manu-
ais, como es�lete.
 Se o corte for realizado através de serra elétrica, as lâminas 
devem conter dentes finos, com a quan�dade de 06 a 08 dentes 
por cen�metro;

6- As dimensões da chapa devem estar de acordo com as 
dimensões da estrutura;

Perfil 
Trapézio

Gaxeta
EPDM Fina

Fita VHB

Chapa de Policarbonato
Alveolar ou Compacto

Espaçamento 
para dilatação

Base de 5cm

Parafuso Auto
Brocante

Fita Adesiva
Alumínio

Fita Adesiva
Porosa

Perfil U Pingadeira

ATENÇÃO: 

- A fita VHB só irá aderir
 em estruturas 

de madeira que 
es�verem invernizadas;

- Não perfure a chapa!

- Respeite o espaçamento 
de 1,5cm entre 

as emendas 
para dilatação;



7- Remover o filme de proteção somente da super�cie que en-
trará em contato com as guarnições. O restante da super�cie 
da chapa deve permanecer protegido pelo filme de  proteção 
até o final da obra;

8- O filme de proteção com a logo deve ficar para cima, em 
contato com o sol, pois este é o lado com a proteção UV. 
Ele deve ser removido imediatamente após a instalação;

EM CASO DE DÚVIDA ENTRE EM CONTATO IMEDIATAMENTE  COM  
A RM POLICARBONATOS & ACESSÓRIOS

9- Apesar da alta resistência do policarbonato, nunca pise dire-
tamente nas chapas, u�lize sempre pranchas para movimenta-
ção. Cuidado para não arranhar as chapas.
.
10- A fixação das chapas é feita com o Parafuso Auto Brocante e 
deve ser realizada através de Perfil Trapézio Alumínio  com 
Gaxetas EPDM as quais irão prender sem danificá-las (apertar 
os parafusos apenas o necessário para a fixação das chapas, 
evitar força excessiva). Nunca perfure as chapas; 

IMPORTANTE: Os cuidados que se deve ter no manuseio e estocagem das chapas deve ser 
reforçado, pois há a possibilidade de migração de cola do filme para a chapa quando esta 
permanece exposta ao sol com o filme ainda aplicado. Antes da instalação, as chapas devem 
ser acondicionadas à sombra. Tal alerta tem o intuito de evitar reclamações futuras relacio-
nadas com manchas esbranquiçadas nas chapas, proveniente da cola do filme de proteção.

'

11- Apenas para Policarbonato alveolar: Verifique se não há sujeira dentro dos alvéolos e nem
umidade. Vede as extremidades dos alvéolos com a Fita Adesiva Alumínio na parte superior 
e Fita Adesiva Porosa na parte inferior para evitar sujeira e infiltração (fazer uma camada dupla
 com a fita porosa);

Fita adesiva 
alumínio

Perfil U
com pingadeira
virada para cima,
+ vedação com
silicone. Rente 
a parede

Superior - inicio da caída Inferior - final da caída

Fita Porosa

Perfil U
com pingadeira
virada para 
baixo

12- Encaixe o perfil U em alumínio ou em policarbonato para proteção e acabamento nas 
chapas alveolares e compactas.

Distancia max.
30cm
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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. 
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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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