
TESTES:
A coleção das divisórias FIXOS ONE está em conformidade com a norma europeia EN 14428 por ter passado todos os testes a seguir.
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Certificamos que el Sistema de Gestión de : 

Profiltek Spain, S.A. 

 
 

Ctra. Valencia-Castellón, N-340, km 938, 46510 Quartell, Valencia, España 

 
 

 

ha sido aprobado por LRQA de acuerdo con las siguientes normas: 

 ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 Gilles Bessiere - Area Technical Manager 

Emitido por: Lloyd’s Register Quality Assurance España, S.L.U. 

en nombre de: Lloyd's Register Quality Assurance Limited 

 

 

    

Fecha de Emisión Actual: 11 Enero 2019 

Fecha de Caducidad: 31 Diciembre 2021 

Número de Certificado: 10164703 

 
 

Aprobaciones Originales: 

ISO 9001 – 27 Febrero 2001 

 
 

 

Números de Aprobación: ISO 9001 – 0041433  

 
 

 
 

 

El alcance de esta aprobación es aplicable a: 

Diseño, fabricación y comercialización de mamparas de baño y templado de vidrio. Comercialización de platos 
de ducha. 
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EMPRESA GALARDOADA SPONSOR OFICIAL

A SUA CRIAÇÃO, O NOSSO PROJECTO www.profiltek.com

SÉRIE FIXOS ONE
FICHA TÉCNICA DO PRODUTO

CARACTERÍSTICAS COMUNS DA SÉRIE:
• Ampla variedade de modelos e acabamentos de fixos.
• Teknoclean opcional.
• Possibilidade de escolher a espesssura do vidro, o tipo de perfil

e a barra de fixação.
•  Grande variedade de acessórios. Possibilidade dos decorados  

Acetinados ou Imagik. 
• Fixo com barra do estabilizador LED. Disponível em acabamentos Cromo 

Brilho e Preto.
• 5 anos de garantia.
• Fornecimento de reposições garantido: 10 anos.

COMPOSIÇÃO/MATERIAIS:
• Peças metálicas:......................................................................Zamak
• Perfileria: Alumínio. Acabamento Cromo liga 6463, outros 

acabamentos liga 6063.
• Coberturas plásticas cromadas : ................................................ABS
• Coberturas plásticas trasparentes: ...............................................PP
• Rolamentos : esferas de aço, pista interior de latão , pista exterior de 

POM
• Borracha: .......................................................................Perfil plástico

Características dos testes Método de avaliação Critérios de conformidade Apto

Aptidão a limpeza Controlo  visual. (4.2) Sem ângulo/arestas vivas, asperezas ou 
bordas e rebarbas. (4.2)

Resistência ao impacto/propiedades de 
fractura

100 mm raio, 40 partículas ao menos.
(5.1, 5.2)

Vidro de segurança termoendurecido. 
(4.3)

Resistência à corrosão 240 horas em nevoeiro salino. (4.4.2) Resistente à corrosão. (4.4.2)

Resistência a produtos químicos e a 
manchas

Reagentes: ácidos, álcalis, álcool, 
branqueadores, agentes corantes. (5.3)

Não revela deterioração ou coloração 
permanente. (4.4.3)

Resistência a ciclos de humidade e 
secagem 

Submergir em água e secar 50 ciclos. 
(5.4)

Não revela fissuras, microfissuras ou 
descoloração depois de 50 ciclos. (4.4.4)

Endurância 20.000 ciclos de abertura e fechamento  (5.5) Não revela deterioração funcional (4.4.5)

Estabilidade Resistência ao impacto (5.6) Resistência ao impacto sem 
deterioração funcional. (4.4.6)

Retenção da água Estanquidade (5.7) Retém a água. (4.4.7)
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