
GRADIL EM PRFV para 

aplicações alimentares 

Os painéis PRFV (polímero reforçado fibra de vidro), graças à 
sua especial característica construtiva, e o uso de certas 

matérias-primas, encaixa-se em múltiplas aplicações em 
ambiente civil e industrial, oferecendo benefícios significativos 
em termos económicos e segurança. Devido às suas 
propriedades intrínsecas torna-se a solução ideal para  
aplicações no setor de alimentos. 

Superfície antiderrapante (segurança)  

A resistência ao deslizamento da superfície dos gradis PRFV é 
garantida pela integração de esferas de sílica na resina do 

painel. Isto assegura excecional aderência mesmo na presença 
de água, líquido, óleo e gordura. Os gradis PRFV são 
classificados de acordo com a norma DIN 51130 R13-V10. 

Qualidade dos Alimentos  

O gradil PRFV está certificado pela ASL para uso 
em ambientes onde é possível o contato com 
géneros alimentícios (conforme Directiva CEE). 

A resistência à corrosão (durabilidade)  

O gradil PRFV, graças à resina utilizada (poliéster, Isoftálico, 
Vinylester, Fenol, dependendo da aplicação específica), é a  

solução ideal para aplicações caracterizadas por vários níveis 
de corrosão: desde a agressão ambiental ao ataque químico. 

Ergonomia e design (benefício para o utilizador)  

O gradil PRFV ajuda a aliviar dores posturais e fadiga gerados no membros dos operadores que 
permanecem parados por longos períodos de tempo sobre gradis metálicos. O gradil PRFV é 
menos rígido, e, portanto, é mais ergonômico. 

Leveza (redução de custos)  

Uma das características mais conhecidas da fibra de vidro é o alto índice de resistência mecânica e peso. O gradil 
PRFV pesa cerca de ⅓ do gradil metálico, evitando o uso de equipamentos de elevação, reduzindo assim o custo de 
transporte e manuseamento. Além disso dado o seu leve peso, permite que a limpeza resulte simples e fácil. 

 



 

Auto extinguível 
Em resposta aos problemas de segurança das diferentes 
instalações, é auto extinguível, portanto, não propagam a 
chama. 
A formulação especial da matriz da mistura, garante no 
caso de incendio, um fumo branco não tóxico. Aprovado e 
certificado para as mais restritivas aplicações. 

Resistência mecánica (similar ao aço) 
A resistência mecánica do gradil PRFV é comparavel com o 
gradil metálico tradicional; Não são necessários apoios 
adicionais. Graças à suas caraterísticas, no caso de 
impacto, absorve a energía deformando-se e voltando ao seu 
estado inicial quando se retira a carga. 

Ausência de manutenção (ganho económico) 
Com uma vida quase ilimitada, o gradil PRFV não necessita de polimento nem de pintura, 
mesmo depois de muitos anos de uso, tornado o gradil PRFV uma solução económica como substituto dos 
tradicionais gradis metálicos. 
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