
Painel pré-isolado
Uma nova maneira de fabricar dutos

Catálogo de materiais, ferramentas e acessórios



AluPir: o painel pré-isolado

1  Painel AluPir

AluPir representa uma maneira inovadora de fabricar 

dutos de ar. O sistema com painéis pré-isolados 

oferece muitas vantagens tanto para o instalador e 

projetista, como para o cliente final. É um sistema 

muito versátil, podendo ser utilizado para todo tipo de 

projeto: shoppings centers, lojas, indústrias, farmacêu-

ticas, hospitais, data centers e igrejas. 

Com o painel pré-isolado, monta-se um duto de 

excelente qualidade em tempo recorde.

O sistema é composto por 3 elementos:

1.  Painel AluPir

2.  Ferramentas básicas

3.  Perfis e Acessórios

A base do sistema é o painel AluPir que é um painel de 

alumínio pré-isolado com espuma rígida de Poliiso-

cianurato (PIR). O painel AluPir tem as seguintes 

características.

O painel AluPir é adequado para construir dutos para ar 

condicionado. A perfeita combinação entre o alumínio 

e o núcleo isolante, permite fabricar um duto extrema-

mente leve, porem com grande rigidez estrutural. 

O painel AluPir ainda se destaca pela facilidade de 

montagem, podendo ser fabricado direto na obra, 

facilitando logística e adaptação a qualquer interferên-

cia na obra.

Características do Painel AluPir

Largura do painel:  1200
Comprimento do painel  De 2, 3 e 4 metros
Embalagem:   10 painéis
Espessuras:   20mm e 30mm
Espessura do alumínio:  60 micron
Densidade do PIR:  40-42 kg/m3
Condutividade térmica:  0,021 W/mK (10°C)



2  Ferramentas Básicas

Uma das principais vantagens do AluPIR é a 

facilidade com que os painéis são cortados e o duto 

fabricado. 

A fábrica pode ser montada apenas com um 

conjunto de faças, um esquadro, um cortador de 

colarinho e uma mesa.

Caixa de ferramenta Esquadro de Alu Cortador colarinho Dobradeira

3  Perfis e Acessórios

Perfil Invisível PVC Baioneta PVC Canto PVC Colarinho

Perfil F Alu Perfil h Alu Perfil U Alu Perfil Derivação Alu

Barra de reforço Cantoneira em aço Fita de Alumínio Cola e Silicone 



O sistema AluPir oferece muitas vantagens

Extremamente leve
O painel AluPir é extremamente leve. Pesa apenas 15% 

de um duto metálico.

Rápido e fácil de instalar:
Ao contrário de um duto convencional, o AluPir não 

apenas é fabricado direto na obra, como também é 

instalado num processo só. Isso aliado ao baixo peso e 

a facilidade de efetuar recortes, aumenta muito a 

velocidade de instalação.

Baixíssima condutividade térmica:
Com uma condutividade térmica de apenas 0,21 w/m.k o 

painel AluPir supera – e muito - todos os isolamentos 

tradicionais como lã de vidro, lã de rocha, Isopor ect.

Alta estanqueidade:
O sistema construtivo do painel AluPir combinado com o 

sistema de fechamento, garante uma excelente estanque-

idade muito superior a um duto metálico comúm.

Excelente Acabamento
Por ser revestido em ambas as faces com alumínio 

gofrado, o AluPir tem um excelente aspecto visual.

Qualidade do Ar
A pureza do ar conduzido é garantida. A utilização do 

alumínio na face interna assegura a higiene e limpeza, 

uma vez que o ar não tem contato com o material 

isolante, evitando arraste de partículas. Não favorece o 

crescimento de UFC (Unidades Formadoras de 

Colônias), é isento de óleo (que pode reter sujeiras) e 

pode ser limpo com escova, sem danificar a superfície.

Resistência contra fogo (testado no IPT):
O painel AluPir é feito de poliisocianurato (PIR) que é 

um poliuretano especificamente desenvolvido para ter 

mais resistência ao fogo e soltar um mínimo de 

fumaça. O AluPIR passou todos os testes rigorosos no 

IPT em relação a fogo e fumaça. É um sistema extrema-

mente seguro para seu prédio. 

Teste: Propagação de chamas Teste: Gases Tóxicos Teste: Densidade da Fumaça



Curvas e peças especiais
O Manual AluPir ensina passo por passo, como 

recortar curvas e peças especiais.

Oferecemos cursos técnicos de corte. Consulte nossos 

vendedores.

Manual AluPir

Recorte e montagem:

Segmento reto



Referências de Obras

Shopping Betim – MG CCL Label, Vinhedo

Lojas Coppel, Paraná Hewlett-Packard, Campinas 

Igreja Mundial, Santa Amaro, SP Centeranel, Indaiatuba



Outros produtos da Rocktec

Duto flexível Isolado Duto sem Isolamento 

Manta de lã de vidro  Fibra Cerâmica

Lona flexível  Exaustores In-line 

Difusores Regulador de vazão de ar

Jaqueta Térmica sob medida Colarinho, Fita Adesiva 



Tel: 5511 5670 5555
vendas@rocktec.com.br
www.rocktec.com.br

Rocktec Isolantes Térmicos LTDA
Rua Cabiúna, 163
CEP 04367-060
São Paulo – SP

Fundada em 2000, a Rocktec construiu sua história 

atuando no mercado de isolamentos térmicos. 

Desde 2005 vem se dedicando cada vez mais no setor 

de Ar Condicionado. Fabricamos diferentes tipos de 

dutos para sistemas centrais de Ar Condicionado.

Estamos instalados num galpão de 2000 m2 em São 

Paulo, a menos de 10 minutos do aeroporto de Cong-

onhas. Nossos principais produtos são de fabricação 

própria o que nos permite manter um alto padrão de 

qualidade e agilidade na entrega.

O foco do nosso dia-a-dia é um só: Atender os nossos clientes e parceiros com rapidez, 

flexibilidade e bom humor. 

Sem eles, somos nada.


