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a. Painéis de lã de rocha com
revestimento metálico ou fenólico

c. Janelas sem sobreposição de
elementos

e. Pavimentos de resina com remate
sobre painel

b. Portas sem sobreposição de
elementos

d. Tetos transitáveis de lã de rocha
com revestimento metálico

f. Purebox ou SAS de materiais
ventilados

Sala High-Tech

Exigência absoluta de limpeza ambiental, com necessidade obrigatória de todos os
seus elementos ficarem à face e de eliminar superfícies horizontais onde haja o risco
de se acumular qualquer contaminação.
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• as nossas salas High-Tech encaixam

perfeitamente em aplicações muito

diversas dentro do setor da eletrónica, tais

como a microeletrónica, a automação,

etc…

• há determinadas áreas dentro dos

hospitais em que a segurança é crítica.

Um exemplo claro são as salas de cirurgia,

onde as condições de higiene ambiental

devem ser extremas, de forma a evitar

qualquer contaminação.

• é de grande importância garantir

condições ótimas nas áreas de

investigação e experimentação. As Salas

Clean-Tech e as Salas High-Tech

destinam-se a trabalhar com animais,

animais contaminados, transgénicos e em

condições de SPF (Specific Pathogen Free).

• neste tipo de instalações a segurança e

a contenção biológica devem ser

extremas, por isso torna-se imprescindível

ter uma instalação de alto nível hermético

para garantir a inexistência de fugas ou

contaminações através de partículas

aerotransportadas.

Indústria Electrónica Hospitais

Indústria Veterinária
Laboratórios de Biotecnologia e
Biossegurança
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