
Exutor:

Cúpula de policarbonato celular de 10 mm de espessura

Base de chapa galvanizada de 1,5 mm de espessura e 
310 mm de altura, com isolamento térmico incluído na 
face exterior, preparado para receber o remate da 
impermeabilização. 

Marco de tubo de aço galvanizado com dobradiças de
aço inoxidável

Sistema de fixação: marco perimetral de alumínio + 
parafusos autorroscantes

Sistema de abertura com amortecedores
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CLARABÓIA
Tipologia de edifício: Industrial

• Iluminação natural sem consumo de energia.
• Aplicável em coberturas planas e inclinadas.
• Apto para diferentes tipos de suporte.
• Materiais ligeiros.
• Produto compacto e pronto a instalar.
• Estanque à água.
• Isolamento térmico e acústico.
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

• Edifícios logísticos e industriais.
• Edifícios públicos: centros comerciais.

GAMA DE 
CLARABÓIAS

ILUMINAÇÃO: GAMA PLUS

DANOLIGHT PLUS® DANOEXIT PLUS®

Iluminação √ √

Acesso X √

Ventilação X √

Abertura Manual X √

Abertura Elétrica X X
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Clarabóia para iluminação e acesso , modelo DANOEX-
IT®PLUS, de dimensões totais 1000x1000 mm de luz, compos-
to por base de chapa galvanizada de 1,5 mm de espessura 
e 310 mm de altura, com isolamento incorporado. Cúpula 

de policarbonato celular de 10 mm de espessura (Bs 1d0), 
curvada e com perfil metálico, fixa à base com   marco de 
alumínio. 
Produtos providos de marcação CE.
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PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

A DANOSA reserva-se no direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Para 
mais informações consulte a nossa página web www.danosa.com ou consulte o nosso Serviço de Atendimento Técni-
co T. +351 244 843 110 – portugal@danosa.com

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Iluminação

Cúpula Policarbonato celular de 10 mm.

Transmissividade  
luminosa (EN ISO 
13984).

Opal: 57%

Isolamento térmico
Coeficiente de 
transmissão térmica  
(EN 12667).

U = 
0,027 W/m2·K

Isolamento térmico Base
Base de chapa galvanizada de 1,5 
mm de espessura e 310 mm de 
altura.

Coeficiente de 
transmissão térmica  
(EN 12667).

U = 
0,025 W/m2·K

Iluminação DANOLIGHT® 
PLUS

Clarabóia para iluminação natural, 
fixa mecanicamente ao suporte. 
Inclui rede antiqueda.  
Dimensões: 1500x1500, 
2000x2000, 1000x2000, 
2000x3000.

Classificação pelo comportamento ao 
fogo  (UNE EN 13501): Bs1d0.

Acionamento para 
acessos e ventilação DANOEXIT® PLUS

Clarabóia com sistema de abertura 
manual para acesso à cobertura. 
Dimensões: 1000x1000mm.

Sistema de abertura com  
amortecedores que facilitam  
a abertura manual e o acesso. 

CLARABÓIA
Tipologia de edifício: Industrial


