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FERRO-ICE MULTITEMP 

Dividing Temperatures 
Controle de temperatura, conheça um dos melhores sistemas de divisão de temperatura amoviveis do mundo.

As divisórias Isotermicas Amoviveis são cada vez mais utilizadas na industria do transporte, como o ideal 
para o controle de temperatura. Divisória construida com design modular facilita manutenções futuras.  

Substituível, M
angas 

exteriores Nylon Balístico

Proteção antimicrobiana 

combate bactérias e mofo

Dobradiças 
reforçadas com 
chapas e 
anilhas em 
inox 

Proteção inferior reforçada em material  ultraresistente

Perimetro revestido com 
manga  em nylon balistico

Sistema de proteção inferior ultraresistente

Só não tem Comparação 
Concepção Modular, 
Facilidade de substituição dos 
componentes e durabilidade

Proteção Antimicrobiana

Revestido e Selado com superficie de Vinil

Divisórias IsotémicasPara Carrinhas, camiões e semireboques
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Divisórias Personalizadas e por Medida

Dobrável Peça UnicaEm duas peçasDescentrado Metade

Opções Diversas

Dobradiças 360° Ventilação Controle temperatura

Diversos EngatesCinta Suplementar Portas ou Cortes 
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Modelo R Modelo S

Característica Norma 
Nome 

laboratório 
organismo 

notificado 

Sistema 

Reacção ao fogo EN 13501-1:2007 LNEC 0856 - DPC 3 

Resistência à compressão EN 826:1996 LNEC 0856 - DPC 3 

Resistência à Flexão EN 1089:1997 LNEC 0856 - DPC 3 

Determinação condutibilidade Termica EN 12667:2002 LNEC 0856 - DPC 3 

Determinação da estabilidade dimensional em condições específicas 
de temperatura e humidade 

EN 1604:1997 LNEC 0856 - DPC 3 

Espessura Nominal 

(mm) 

Resistência Térmica 

declarada   

(m2.K/W) 

Condutibilidade 

Térmica declarada 

(W/m.K) 

Resistência à 

Compressão a 10 % 

de Deformação 

(KPa) 

Resistência à Flexão 

(KPa) 

Classificação ao 

Fogo 

60 100   E 
60 1,55 0,038 

80 2,10 0,038 

Ponto 70 ATP - Internal bulkheads  
The thermal losses of the internal bulkheads can be calculated with the k-coefficents of the following table. Alternatively the insulation capacity (k-coefficient) of the inter-nal bulkheads can be measured on a 
complete vehicle according to the ATP agree-ment Annex 1 Appendix 2, paragraphs 7 - 25.   

k-coefficient [W/m²K] 
fixed movable

min. foam thickness  
[mm] 

longitudinal 2.5 3.5 25
transversal 1.5 2.5 40




