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PLACA BRAILLE ALUMÍNIO PARA CORRIMÃO

A placa em Braille é utilizado para sinalização tátil e identificação
de pavimento no corrimão. Aplicado no inicio e final do corrimão
de escadas e/ou rampas. Por ser de alumínio e convexa, é
moldável a diversos formatos de corrimão tais como: redondo,
quadrado, alumínio oval e madeira. Pode ser instalado mesmo
quando o corrimão já está instalado. Exemplos: SUBSOLO,
GARAGEM, TÉRREO, PISO 1, PISO 2, PISO 3 etc.
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
CORES
MODELO
Placa Braille Alumínio
Alumínio natural
Braille
DIMENSÕES BASICAS
10x3cm com espessura de 1mm - Para corrimão com diâmetro de até 2.1/2" e outros formatos de corrimão que
corresponda está medida.
CARACTERISTICAS TÉCNICAS
Material confeccionado em alumínio no formato retangular com cantos arredondados e dupla face 3M integrada.
ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DA PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PAVIMENTOS
PRODUTOS
APLICAÇÃO
Trena
Medição e marcação da instalação da placa

MARCA
Qualquer Marca

PRODUTO CONFORME A NORMA DE ACESSIBILIDADE DA ABNT NBR9050/2015. REF. ITEM 5.4.3 - PAGINA 45
E-mail - engenharia@totalacessibilidade.com.br / PRODUTOS PARA ACESSIBILIDADE ARQUITETÔNICA

INSTALAÇÃO

RECOMENDAÇÃO
• Verificar NBR 9050/2015 – Sinalização tátil;
• Caso o corrimão possua duas alturas, deve ser instalados nas duas alturas;
INSTALAÇÃO
• Com a trena, meça a distância de 0,30 metro de afastamento do inicio/final do corrimão para fazer a marcação onde a
placa em Braille será instalada;
• No local marcado, pressione a placa sobre o corrimão, apenas simule abraçando o corrimão com a película da dupla-face
ainda nela;
• Após os procedimentos acima, você saberá onde será instalada a placa e também terá a plaqueta no formato correto do
corrimão;
• Com o estilete remova a película da dupla-face integrada no verso na plaqueta e cole a placa no corrimão pressionado
firmemente com a mão;
• Caso a placa descole, você pode reforçar a fixação com adesivo instantâneo como TECBOND, SUPERBOND entre outros;
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