
 / Cobertura plana - soluções para todas as coberturas de telhado

 / Sistema claramente optimizado de balastro com base nos mais 
 recentes padrões de túnel de vento

 / Fixação segura com ligação fixa para telhados < 10° e reservas de carga 
baixas 

 / Sistema optimizado de componentes
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Sistema Dome 6



S-Dome 6D-Dome 6

Dome 6 Xpress

 / 4 etapas de montagem para uma instalação super-rápida
 / Alinhamento dos carris com o espaçador de velocidade 

Dome
 / Sistema de encaixe para picos e conectores de carril 

sem ferramentas

Dome 6 Classic

 / Espaçamento flexível entre linhas
 / Adequada para folhas, betume, gravilha e telhados 

verdes
 / Adequado para elevação adicional em lençóis trapezoidais

Dome 6 Classic LS

 / Para montagem no lado do módulo longo
 / Para tamanhos de módulos até 2390 × 1170 mm
 / Baseado no Dome 6 Classic

Ligação fixa e equalização potencial

 / Dome FixPro: âncora de telhado com ligação fixa para 
lances de telhado < 10°.

 / TerraGrif: para equalização directa do potencial no telhado
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Componentes  

Dados técnicos 
D-Dome 6 S-Dome 6

Âmbito de aplicação Telhados planos < 10° com cobertura em folha ou betume, sobre telhados de betão, gravilha ou verde 

Tipo de fixação/ligação ao telhado  Δ Lastro e sem penetração no telhado: ≤ 3°. / Com ligação fixa Dome FixPro: > 3°

Requisitos  Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 elevações  
(4 módulos)

 Δ Tamanho mínimo do sistema: 2 módulos

 Δ Dimensões admissíveis do módulo (C×L×A): 1448-2390 × 950-1170 × 30-50 mm
 Δ Fixação permitida do lado curto do módulo (largura) 
(consulte k2-systems.com/pt/modulos-aprovados-dome-6)

Separação térmica 
Dome 6 Xpress 
Classic 6 / Classic 6 LS

Calha de base
máx. 16 m
máx. 12 m

Série de módulos 
máx. 16 m
máx. 16 m

Calha de base
máx. 15 m
máx. 12 m

Série de módulos 
máx. 15 m
máx. 15 m

Distância mínima até a borda do telhado 600 mm

Ângulo de inclinação 10°

Material  Δ Peak, SD, Trilhos de montagem, MidPlate, EndPlate, Conectores, Porter, MiniClamps: 
aluminio EN AW-6063 T66 e AW-6082 T6

 Δ Tapete de proteção Mat S: EPDM / Pecas pequenas: aço inox (1.4301) A2-70
 Δ Windbreaker: Magnelis
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