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SG.ESTA   
Guarda corpos SeGurAL com fixação REH  
sobre lajes com Impermeabilização 

Base REH  
 Indicada para a fixação sobre laje 
impermeabilizada com tela dando opção 
de ajuste de altura devido a isolamento 
térmico, ou outro tipo de enchimento. A 
Base REH permite duas posições: versão  
fixa vertical (90°) ou  inclinada (60°). 
  A estanquidade fica garanti-
da pela aplicação de dois acessórios em 
alumínio que revestem o prumo do guarda-
corpos criando uma ligação perfeita à tela 
de impermeabilização. O chapéu (coupelle) 
isola a parte inferior do prumo, permitindo 
uma ligação contínua à tela de impermea-
bilização, e a pingadeira (collerette) remata 
o prumo à parte superior do chapéu. A 
coupelle já possui uma pintura com primá-
rio EFI para melhor colagem da tela. Este 
método está de acordo com a norma fran-
cesa NF P84-204-1-1 (DTU 43.1). 
  O conjunto Base REH + Coupelle + 
Colerette, permite que as deformações de 
serviço das guardas não sejam transmitidas 
para a impermeabilização mantendo a 
estanquidade do terraço com toda a segu-
rança contra quedas. 
 Se for necessário o mesmo prumo 
pode alojar mais collerettes para mais ca-
madas de tela, barreira para-vapor, etc. 
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Em conformidade com as normas: 

NF E85-015 

Prumo SG.PR 
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Pormenorização Tecnica 

Capeamento Impermeabilização 

Isolamento 

Tubo Ø80 

4
0

0 

Coupelle em aluminio 
c/ primário EFI. 

Ø310 x Alt. 160 e Ø95 

Pilar de realço em tubo Ø80 
Base 150 x 100 (2 furos Ø14) 
Fundo e topo estanque + 2 orelhas para 
fixação dos prumos SG.PR 
Tratamento anticorrosivo Polizinco + 
RAL 9006 

Colerette em alumínio. 
Ø130 x Alt. 50 e Ø80 


