
Aplicações

Securifor® 2D/2D VarimeshPainéis
O sistema Securifor 2D é o único 

sistema desenvolvido de forma a 

combinar elevada rigidez e  

segurança com um design 

atractivo.

CArACteríStiCAS

Seguro

O Securifor 2D é o mais recente painel de malha soldada concebido para fornecer os mais elevados níveis de 

segurança com um discreto impacto visual. A rigidez dos painéis é fortemente reforçada pela inclusão de arames 

verticais de 6 mm e pela adição de arames duplos horizontais de 4 mm na face interior do painel, a cada 152.4 

mm. Este produto é adequado a aplicações que requerem uma elevada rigidez e dificuldade de escalamento. 

resistente ao vandalismo

A abertura da malha de pequenas dimensões resulta num painel de difícil escalamento e corte mas com uma 

excelente visibilidade e resistente ao vandalismo. A malha de tamanho reduzido bem como os arames de densa 

espessura tornam impossível a utilização de ferramentas manuais simples na tentativa de corte do painel. 

Discreto

Impacto visual discreto no ambiente com excelente campo de visão, essencial para o uso com CCTV. 

Durável 

Baixo custo de manutenção e uma longa duração de vida resultantes de um revestimento de alta qualidade. 

O sistema Securifor 2D e Securifor 2D Varimesh 
é, devido à combinação do seu design atractivo 
com altos níveis de segurança, especialmente 
indicado para aplicação em complexos industri-
ais, armazéns, indústrias vulneráveis, zonas de 
alto risco e prisões.
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Painel Securifor 2D
Padrão da malha (Alt. x Larg.): 12.7 mm x 76.2 mm  
soldada a cada intersecção. Arames horizontais: diâme-
tro de 4 mm em centros de 12.7 mm na face posterior 
e arames duplos de 4 mm a cada centro de 152.4 na 
face interior. 
Arames verticais: 6 mm de diâmetro. 
Força de tensão:  
- 50% de tensão mínima do arame  
- Variação de tensão 540-690 N/m² 

Painel Securifor 2D Varimesh

Padrão da malha (Alt. x Larg.): 
12.7 mm x 76.2 mm  - 0 - 1223.2 mm 
25.4 mm x 76.2 mm - 1223.2 - 2137.6 mm 
50.8 mm x 76.2 mm  - 2137.6 -  3001.2 mm 
12.7 mm x 76.2 mm - 3001.2 - 3052 mm

Arames horizontais: diâmetro de 4 mm em centros de 
12.7 mm na face posterior e arames duplos de 4 mm a 
cada centro de 152.4 na face interior. 
Arames verticais: 6 mm de diâmetro em centros de  
76.2 mm 

Força de tensão: 
- 50% de tensão mínima do arame 
- Variação de tensão 540-690 N/m² 

No topo dos painéis Securifor 2D Varimesh de 3048 mm podem ser colocados 
painéis Securifor 2D com malha de 50.8 mm x 76.2 mm.

Sistema de postes recomendado

1 - Sistema de Poste Securifor: rectangular

Postes 80 x 60 x 2.5 mm ou 120 x 60 x 3,0 mm (de-
pendendo do comprimento do poste). Peças de fixação 
específicas em aço comprimido de 3 mm, remata-
das com poliester de forma a ultrapassar o teste de 
resistência à salinidade de 1000 horas. Os painéis são 
unidos a cada poste através de peças de fixação com 
perfuração simples. Os postes são munidos de um fila 
única de inserts M8. 

2 - Bekasecure 

Postes com perfil “omega” com duplo alinhamento de 
furos (20 x 10 mm) para a fixação de painéis e placas 

de junção. 

Revestimento
Painéis produzidos a partir de arames galvanizados. É aplicada uma camada 
de aderência para um melhor comportamento da camada de poliester (min. 
100 micron). Os postes são galvanizados e plastificados segundo a norma 
Europeia 10326 (min. 60 micron). 

Cores

Verde RAL 6005  
Outras cores: disponíveis a pedido. 

GAMA SeCUriFOr 2D

Painéis Securifor 2D Postes rectangulares Securifor

Altura da vedação
mm

Dimensão dos painéis
Larg. x Alt. mm

Perfil dos postes
mm

Comprimento dos postes
mm

Número de fixações 
por poste intermédio 

Número de fixações
por poste de canto

2000 2520,6 x 1985,2 80 x 60 x 2,5 2600 7 14

2400 2520,6 x 2442,4 80 x 60 x 2,5 3100 8 16

3000 2520,6 x 3052,0 80 x 60 x 2,5 3700 9 18

Outras alturas disponíveis a pedido.

GAMA SeCUriFOr 2D VAriMeSH

Painéis Securifor 2D Varimesh Postes rectangulares Securifor

Altura da vedação
mm

Dimensão dos painéis
Larg. x Alt. mm

Perfil dos postes
mm

Comprimento dos postes
mm

Número de fixações 
por poste intermédio 

Número de fixações
por poste de canto

3000 2520,6 x 3052 80 x 60 x 2,5 3700 9 18

4000 2520,6 x 3052 + 918,4 120 x 60 x 3,0 4800 12 24

5000 2520,6 x 3052 + 1832,8 120 x 60 x 3,0 7000 18 36

5800 2520,6 x 3052 + 2747,2 120 x 60 x 3,0 7000 18 36


