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Os painéis Sala Limpa possuem superfícies totalmente lisas e encaixes perfeitos, garantindo acaba-
mento higiênico sanitário e excelente resistência mecânica e térmica.

São fabricados em linhas totalmente automáticas e contínuas com injeção de espuma em alta pres-
são garantindo uniformidade ao isolamento, proporcionando aos nossos produtos maior performance 
térmica e resistência.

VANTAGENS:

Superfícies lisas e higiênicas
Excelente acabamento
Agilidade na instalação
Excelente isolamento térmico
Economia em energia e equipamento de climatização
Reação ao fogo (Núcleo em PIR com certificação FM)¹

CARACTERÍSTICAS DO REVESTIMENTO:

Revestimento (interno/externo)
Espessura #0,65 mm (Conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 7008), face superior cromatiza-
da com primer epóxi (4 a 6 microns), acabamento com pintura em poliéster (18 a 22 microns) e face 
inferior cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns).

DADOS QUÍMICOS-FÍSICOS DO NÚCLEO:

PIR: (Poliisocianurato)
Densidade média de 28 à 40 Kg/m³, condutividade térmica de 0,022 W/m.k, classificação II-A na Ins-
trução Técnica nº10 do Corpo de Bombeiros, conforme Decreto Estadual n° 63.911.

Painel Frigo Sala Limpa

¹ A Certificação FM Approvals refere-se a determinados produtos desta linha. Consulte seu Consultor de Vendas.

Isolamento para 
vedação com 
encaixe perfeito

Painel Sala Limpa com núcleo isolante em PIR 
é certificado pelo FM Approvals, nos testes de 
desempenho contra o fogo, alastramento de 
fumaça e resistência a carga de vento.¹
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AÇO INOX

CORES DISPONÍVEIS:
(OUTRAS CORES SOB CONSULTA)

AS TONALIDADES PODEM VARIAR DE ACORDO COM 
A SUPERFÍCIE APLICADA.
A FABRICAÇÃO COM AÇO INOX É REALIZADA 
EXCLUSIVAMENTE NA UNIDADE DE CAMBUÍ/MG.

Revestimento

Aço Liso
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Módulos para Pronto
Atendimento
Os módulos são produzidos com painéis isotérmicos, de rápida e fácil instalação. Suas paredes 
internas são baseadas no modelo “sala limpa”, garantindo a segurança sanitária e conforto 
para pacientes e profissionais de saúde.

Além de isolamento térmico, o núcleo dos painéis em PIR garante a segurança por não propa-
gar chamas.

Características do revestimento:

Aço galvalume pré-pintado
Face interna/externa: #0,43mm - cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) e acabamen-
to com pintura em poliéster (18 a 22 microns) (conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 
7008). 

Características do núcleo:

PIR: (Poliisocianurato) 
Densidade média de 38 à 40 Kg/m³, condutividade térmica de 0,022W/m.k, classificação II-A 
na Instrução técnica nº 10 do decreto nº 56.819 do corpo de bombeiros de São Paulo.

Características do sistema:

• Cliente fornece estrutura metálica somente para a base;
• Cobertura em telha térmica ISOTELHA ®;
• Capacidade de produção de até 50 módulos por dia (produção sob programação);
• Construído com painéis de canto dobrados, não há necessidade de cantoneiras verticais 

externas.
• Área útil: 3,91m²
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Módulos Pré-Fabricados para 
Laboratórios e Hospitais
Solução ideal para composição de pequenos hospitais ou bases de pronto atendimento e tria-
gem.

Além da agilidade na instalação, permitem que os módulos sejam conjugados para maior efi-
ciência, podendo ser transportados para outro local, em caso de necessidade.

Características do revestimento:

Aço galvalume pré-pintado
Face interna/externa: #0,43mm - cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) e acabamen-
to com pintura em poliéster (18 a 22 microns) (conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 
7008). 

Características do núcleo:

PIR: (Poliisocianurato) 
Densidade média de 38 à 40 Kg/m³, condutividade térmica de 0,022W/m.k, classificação II-A 
na Instrução técnica nº 10 do decreto nº 56.819 do corpo de bombeiros de São Paulo.

Características do sistema:

• Estrutura metálica inclusa;
• Cobertura feita em telhas métalicas TP40;
• O módulo pode ser içado;
• Área Útil: 15m²
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Divisórias de Ambientes

Com esta solução é possível transformar galpões e ginásios em espaços de atendimento, tria-
gem ou mesmo hospitais de campanha.

Instaladas em poucas horas, permitem a compartimentalização de espaços, com segurança, 
conforto e isolamento sanitário.

Características do revestimento:

Aço galvalume pré-pintado
Face interna/externa: #0,43mm - cromatizada com primer epóxi (4 a 6 microns) e acabamen-
to com pintura em poliéster (18 a 22 microns) (conforme normas ABNT-NBR 7013 e ABNT-NBR 
7008). 

Características do núcleo:

PIR: (Poliisocianurato) 
Densidade média de 38 à 40 Kg/m³, condutividade térmica de 0,022W/m.k, classificação II-A 
na Instrução técnica nº 10 do decreto nº 56.819 do corpo de bombeiros de São Paulo.

Características do sistema:

• Inclusas paredes e forro em painéis térmicos e portas;
• Área: de acordo com o projeto;
• Se aplica a àreas cobertas ou descobertas¹.

1. Para ambientes descobertos, consulte as necessidades de adequação do projeto junto a nossa equipe técnica.
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www.kingspanisoeste.com.br
Para mais informações: 0800 747 1122

Todas as informações deste catálogo poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.
Imagens meramente ilustrativas.
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