
 

  

Contenção e Limpeza Marítima 

 

Benefícios 

 Flutuabilidade 
Ideais para uso em águas 
mais onduladas na medida 
em que se apresentam uma 
taxa de flutuabilidade maior 
que as do tipo “Fence”; 

 Elevada flexibilidade; 

 Sendo ergonómicas e pouco 
volumosas, permitem um 
fácil armazenamento em 
bobina (à volta de um 
carretel) ou em racks feito 
sob medida 

 Devido ao seu baixo peso e 
construção, são de 
instalação/lançamento 
rápido; 

 Excelente resistência aos 
UV; 

 Os conectores de engate 
rápido (padrão ASTM) 
permitem anexar um 
número ilimitado de 
barreiras. 

Os utilizadores destes dados deverão interpretar esta informação apenas como um complemento de outras informações por eles recolhidas e devem tomar decisões 
independentes sobre a idoneidade e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminação, a segurança e a saúde dos 
utilizadores. 
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Barreira de contenção “Cortina” 

Descrição 

Dada a relação flutuabilidade versus peso estas barreiras compostas por blocos de espuma, têm uma 
boa capacidade de resposta a aguas mais onduladas, fazendo com que sejam adequadas tanto em águas 
interiores como em portos/marinas.  
 

Mediante pedido, comercializamos barreiras adaptáveis a necessidades específicas, tais como diferentes 
comprimentos e diferentes tipos de material (poliuretano e neopreno disponíveis). 

Estas barreiras permitem o acoplar de saias em geotêxtil com diferentes comprimentos. 

 

Características 

 

» Cor laranja; 

» Peso da tela: 900g/m2; 

» Material da barreira: tecido em poliéster coberto por PVC; 

» Resistência à rutura: ASTM D 5035 (300kgf/5cm); 

» Conexões das barreiras: extrusão de alumínio ASTM 962 (standard 1500 kgf/5cm); 

» Corrente de lastro de 8 mm galvanizada a frio -1.2 kg/m; 

» Temperatura operacional: -30°C a +70°C 

» Peso de flutuação: 6:1 

» Comprimento secções: 25m; 

» Resistência química: ácidos, alcalinos, solventes e hidrocarbonetos. 
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