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EUCAPLAC UV

PADRÕES



Areia Jundiaí



Branco Max
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Ciliegio Claro



Cristal



Linho



Maple Lyon



Teka Milano
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EUCAPLAC UV
As divisórias de instalação e manutenção fácil que se adaptam a qualquer projeto.

Composto de painéis, portas, per�s e peças para �xação, o sistema Divilux possibilita inúmeras combinações que se adaptam perfeitamente à necessidade

de cada projeto. 

Os painéis e portas são fornecidos com o miolo MSO ("honey comb"), capaz de absorver impactos e distribuí-los nos vários pontos que formam as colmeias.
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CATÁLOGO DE PRODUTOS

INFORMAÇÕES TÉCNICAS
DIMENSÕES

Larguras (mm) Comprimento (mm) Espessura (mm)

Painel 1.202 e 1.350 2.110 35

Porta 820 e 900 2.110 35

* Medidas especiais sob encomenda.

REVESTIMENTO

Os painéis e portas do sistema de divisórias Divilux podem ser revestidos com:

Formidur BP Plus

Chapa dura de �bras de eucalipto prensada com acabamento em resina melamínica de baixa
pressão, o que confere ao produto ótima resistência super�cial à abrasão e aos impactos e
riscos.

Eucaplac UV

Chapa dura de �bras de eucalipto prensada com acabamento em pintura à base d'água, com
secagem ultravioleta, que alia resistência a beleza.

MODULAÇÃO

Para que o projeto possa adaptar-se às modulações padrões utilizadas nos modernos edifícios
comerciais, o Sistema Divilux possui dois tipos de montagem:

1.205 mm, com montantes NTR – Montante Simples:

1.224 mm, com montantes N1AFA – Montante Duplo: 

Catálogo das Divisórias Eucatex - Sistema Divilux
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EMBALAGENS

Os painéis e portas são embalados individualmente em plástico e os per�s em papel
crepado;
As peças de �xação são fornecidas em caixa de papelão.

INSTALAÇÃO

MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A limpeza das divisórias Sistema Divilux (per�s e painéis) deve ser feita com pano macio e seco
ou levemente umedecido em água limpa com solução de sabão neutro. Não é recomendado o
uso de escovas, palhas de aço e agentes abrasivos.

O armazenamento dos painéis e portas deve ser feito em local seco, ventilado, protegido do
sol e da chuva, sobre estrado plano e nivelado, na horizontal.

GARANTIA

As chapas de �bras Eucatex possuem garantia quanto a defeitos de fabricação.

Faça o Download do Manual das Divisórias Eucatex - Sistema Divilux

   Ligue: 0800 17 21 00
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