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Tampo injetado para conjuntos CJA
DESCRIÇÃO
• Tampo em plástico injetado com aplicação de laminado melamínico na face superior, dotado
de travessa estrutural injetada em plástico técnico.

CONSTITUINTES - TAMPO
• Tampo em ABS (Acrilonitrila butadieno estireno), virgem, isento de cargas minerais, injetado
na cor VERDE (ver referências), dotado de porcas com flange, com rosca métrica M6,
coinjetadas e, de travessa estrutural em nylon “6.0” (Poliamida) aditivado com fibra de vidro,
injetada na cor PRETA. Aplicação de laminado melamínico de alta pressão, de 0,8mm de
espessura, acabamento texturizado, na cor CINZA (ver referências), na face superior do tampo,
colado com adesivo bi-componente. Dimensões acabadas 608mm (largura) x 466mm
(profundidade) x 22mm (altura), admitindo-se tolerância de até +/- 3mm para largura e
profundidade e +/- 1mm para altura. Design, detalhamento e acabamento conforme projeto.
Dimensões, design e acabamento conforme projeto. Nos moldes do tampo e da travessa
estrutural devem ser gravados o símbolo internacional de reciclagem, apresentando o número
identificador do polímero, a identiﬁcação "modelo FDE-FNDE" (a ser indicado no projeto), e o
nome da empresa fabricante do componente injetado. Nesses moldes também devem ser
inseridos datadores duplos com miolo giratório de 16mm de diâmetro (tipo insert), indicando
mês e ano de fabricação (conforme indicações nos projetos).
Obs. 1: O nome do fabricante do componente deve ser obrigatoriamente grafado por extenso,
acompanhado ou não de sua própria logomarca.
• Fixação do tampo à estrutura através de:
- 06 porcas altas com flange, com rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), coinjetadas
em castelos tronco-cônicos do próprio tampo;
- 06 parafusos rosca métrica M6 (diâmetro de 6mm), comprimento 47mm, cabeça
panela, fenda Phillips.

REFERÊNCIAS DE COR
• Laminado de alta pressão para revestimento da face superior do tampo - cor CINZA referência PANTONE (*) 428C.
• Componentes injetados:
- Tampo - cor de acordo com padrão dimensional e referências PANTONE (*)
- Travessa estrutural - cor PRETA;
(*) PANTONE COLOR FORMULA GUIDE COATED

FABRICAÇÃO
• Para fabricação é indispensável seguir projeto executivo e especificações técnicas e demais
disposições contidas no Edital.
• Na montagem do conjunto, somente podem ser utilizados componentes em plástico
injetado, previamente aprovados pela Comissão Técnica do FNDE.
• Na montagem do conjunto devem ser utilizados componentes injetados de um único
fabricante.
• O laminado melamínico de alta pressão deve ser aplicado no rebaixo do tampo de ABS,
exclusivamente pelo processo de colagem, garantindo seu perfeito nivelamento com os bordos

do tampo. A colagem deve ser feita de modo a garantir a inexistência de resíduos de cola nas
superfícies e perfeito ajuste no encontro do laminado ao rebaixo do tampo.
• A qualidade de colagem do laminado de alta pressão no tampo deve ser avaliada conforme
ensaios definidos em documento específico: “Descrição dos ensaios de colagem do tampo”
• Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes.
• Aplicação de texturas e acabamentos em componentes injetados conforme detalhamento
constante nos projetos. Estas deverão apresentar profundidade máxima de 45 micrometros.

TOLERÂNCIAS DIMENSIONAIS
• Asseguradas as condições de montagem dos móveis, sem prejuízo da funcionalidade destes
ou de seus componentes, serão admitidas tolerâncias conforme estabelecido a seguir:
- Tolerâncias dimensionais indicadas nos projetos e/ou nas especiﬁcações;
- Mais ou menos (+/-) 3mm para partes estruturais, quando as tolerâncias não
estiverem indicadas nos projetos ou nas especiﬁcações;
- Mais ou menos (+/-)1mm para furações e raios, e 1o para ângulos, quando as
tolerâncias não estiverem indicadas nos projetos ou nas especiﬁcações;
- Mais ou menos (+/-) 1,5mm para componentes injetados ou para compensados
moldados, quando as tolerâncias não estiverem indicadas no projeto ou nas
especiﬁcações.
Obs.: Nos componentes plásticos, as variações decorrentes das contrações dos
materiais devem ser dimensionadas de modo a atender as tolerâncias especiﬁcadas no
item acima.
• Sem prejuízo das tolerâncias citadas acima, serão admitidas tolerâncias normativas de
fabricação para os seguintes materiais: laminado fenol melamínico.

