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CÓDIGOS QR COMO USAR 
Você pode acessar ao conteúdo adicional utilizando o seu Smartphone. Só precisa 

de um aplicativo (gratuito) para leitura de códigos QR que você pode encontrar em todas 

as plataformas.

Começar a digitalizar o código à direita e fazer o download do manual de instalação PDF.

Também tem a opção de digitar os elos da descrição do código (bit.ly) em qualquer 

navegador, quer no seu smartphone ou no seu PC.  

DOCUMENTO INTERACTIVO

VANTAGENS ATT 
bit.ly/ventajasATT

Neste catálogo vai encontrar códigos QR com links que estendem as informações sobre 

a instalação e aplicação de diversos materiais. Por exemplo, tem vários vídeos que explicam 

como realizar tratamento de juntas  ou ligações directas às seções do nosso website. Também 

tem documentação técnica de materiais (especificações, catálogos), bem como ligações 

diferentes.

Os códigos QR são devidamente marcados em amarelo ao longo de todo o manual de instalação 

e acompanhado por uma descrição. Também tem um link curto que pode ser usado se não tiver 

plicação QR (linksbit.ly).

SIGA OS CÓDIGOS QR PARA OBTER MAIS INFORMAÇÕES



TECHOS Y
TABIQUES
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GENERACIÓN

UM NOVO CONCEITO  
GESSO REFORÇADO COM FIBRA DE VIDRO UNE EN 13815: 2006

Placa de base em gesso, com fibra de vidro como reforço estrutural, outros aditivos inorgânicos. Sem 

papelão na composição. Por definição as características desses materiais têm características 
técnicas mais elevadas que as atualmente empregues para sistemas drywall que têm uma 

base de placas de gesso.

A estrutura interna de divisórias, revestimentos de paredes e tectos em perfis de aço galvanizado 

com placa aparafusada. Também exigirá seus respectivos cabides e acessórios no caso de 

soluções construtivas em tectos falsos.

Um único operario instala e transporta fácilmente.MAIS FUNCIONAL

Maximiza o rendimento de mão de obra e materiais.PRODUCTIVIDADE E MÍNIMO DESPERDICIO

As juntas e sombras com luz rasante são totalmente inapreciaveis.ACABAMENTO PERFEITO

Assepsia, dureza, aisolamento, absorção, fogo, humidade...SUPERIORES PRESTACIONES TÉCNICAS

Um sistema mais simples, limpo e rápido.TRATAMENTO DE JUNTAS SEM PAPEL

COMPONENTES
INORGANICOS

1200 mm 

600mm
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PRESCRIPTOR

ARMAZENISTA

Resistência ao fogo

Reação ao fogo

Resistência a la humidade

Semi-intempérie

Intempérie

Transpiração

Regulação higrométrica

Produto asséptico

Isolamento acústico

Absorção acústica

Produto inorgânico

Ecológico e biodegradável

Isolamento térmico

Dureza e resistência

Acabamento e exigencia estética

8

10

12

14

15

16

17

18

20

22

26

27

28

29

30

52

54

54

55

56

57

Menor superficie de armazém

Palete funcional

Transporte nos pequenos veiculos

Produto competitivo

Apoio de monitor em obra

Apoio técnico e formações

ÍNDICE VANTAGENS

PRESCRITO PER LA QUALIDADE E ECONOMIZA CONTRATEMPOS

UN CONCEITO DE PRODUTO ADAPTADO AO PRESENTE
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Vantagens a longo prazo

Vantagens outros comércios

Canal de instalação

Documentação e ensaios

Facilidade de instalação

Facilidade de manuseamento

Sem especialistas

Distribuição em obra

Trabalho pronto no dia

Juntas sem fita de papel

Poupança no consumo de pasta

Encontros sem fita de papel

Acabamento sem fissuras

Manutenção e reparação

Diminui desperdícios

Evita os problemas do borde reto

Perfilaria de aba larga

Maior altura de parede

Modulação do teto 600

Realizar lados em placas / parafusos

Alçapões

Transformados

Peças especiais

UM SISTEMA MAIS RÁPIDO E MUITO MAIS SIMPLES

POUPANÇA, CONFORTO E SEGURANÇA PARA TODOS
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- JORNADAS TÉCNICAS

- CURSOS DE INSTALAÇÃO

- MONITOR DE OBRA

- CÁLCULO DE ABSORÇÃO ACÚSTICA

- SISTEMA  PRESTO Y ACAE

- 100% ECOLÓGICOS

- ALTA EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

- MÍNIMO DESPERDICIO EM OBRA

- RESISTÊNCIA AO FOGO - ISOLAMENTO ACÚSTICO - ABSORÇÃO ACÚSTICA

- RESISTÊNCIA MECÁNICA - HUMIDADE - ASSÉPSIA Y MOHOS - ALTURAS DE TABIQUE

- CÓDIGO TÉCNICO DE EDIFICIOS

- PRODUTOS COM MARCAÇÃO CE

PROJECTOS I+D+I

FORMAÇÃO

SUSTETABILIDADE

C.T.E Y MARCADO CE

CERTIFICADOS

SOFTWARE

GARANTIA ASSEGURADA
UTILIZANDO TODA A GAMA DE PRODUTOS
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GAMA DO PRODUTO

DESCARGA T7.2
bit.ly/tarifaT72

PRESTAÇÕES TÉCNICAS SUPERIORES COM COMPONENTES INORGANICOS E ECOLÓGICOS

PARA OS REQUISITOS MAIS EXIGENTES, A GAMA MAIS AMPLA DO MERCADO

TECTOS CONTÍNUOS PERFURADOS QUE REDUZEM O RUÍDO REVERBERANTE DE UM LOCAL

BASIC FUEGO HIDRO RESIST HIDRO PLUS HIDRO FOC

KG
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RESISTÊNCIA AO FOGO

A placa  FUEGO mostra, em ensayos que tem sido exposta, melhores prestações que 

os sistemas de gesso cartonado com as placas especiais para o fogo. É aplicavél em qualquer 

unidade de obra (divisórias, revestimentos ou tetos) em especial em lugares onde se precisa de 

uma maior resistência ao fogo, com a finalidade de dar a estabilidade necessária para proteger 

estruturas, instalações...

AS MELHORES PRESTAÇÕES FRENTE AO FOGO

A placa  FUEGO tem uma composição especial que faz com que seja ideal para um escelente 

comportamento na resistência ao fogo, garantindo um reforço na segurança. 

Descrição

RESISTÊNCIA 
AO FOGO

ENSAIOS FOGO
bit.ly/ensayofuegoATT



Prescrito pela qualidade e economiza contratempos Ɩ 9

RESISTÊNCIA AO FOGO
COMPARAÇÃO DO ENSAIOS

Mediante os ensaios de resistência ao fogo pretende-se avaliar o comportamento dos sistemas, 

valorizando durante quanto tempo seguem cumprindo a sua função quando ocorre um incêndio. 

Por exemplo, um elemento EI 120 conserva a sua integridade e isolamento durante 120 minutos.

TETO DUPLA PLACA 20

Para conseguir EI 120 en gesso cartonado:

PYL DUPLA PLACA 25
TC 60 - SEM LÃ

MODULAÇÃO 400

EI - 120
DIVISÓRIA DUPLA PLACA 13

Para conseguir EI 120 en gesso cartonado:

PYL DUPLA PLACA 15
CANAL 70 - COM LÃ

MODULAÇÃO 400

EI - 120
DIVISÓRIA PLACA SIMPLE 20

Para conseguir EI 120 en gesso cartonado:

PYL DUPLA PLACA 13
CANAL 70 - COM LÃ
MODULAÇÃO 400

EI - 120

TETO DUPLA PLACA 13

Para conseguir EI 60 en gesso cartonado:

PYL DUPLA PLACA 15
TC 60 - SEM LÃ

MODULAÇÃO 400

EI - 60
DIVISÓRIA PLACA SIMPLE 13

Para conseguir EI 60 en gesso cartonado:

PYL PLACA SIMPLE 15
CANAL 70 - COM LÃ

MODULAÇÃO 400

EI - 60

FUEGO 20

FUEGO 13

FUEGO 13 FUEGO 20

FUEGO 13

DUPLA PLACA

DUPLA PLACA

DUPLA PLACA PLACA SIMPLE

PLACA SIMPLE

TC 60 - SEM LÃ - MODULAÇÃO 400

TC 60 - SEM LÃ - MODULAÇÃO 400

CANAL 50 - COM LÃ - MODULAÇÃO 400 CANAL 50 - COM LÃ - MODULAÇÃO 600

CANAL 50 - COM LÃ - MODULAÇÃO 400
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Qualquer segurança em caso de incêndio é pouca, por issoé vital ter a certeza de que tudo foi 

previsto para proteger a vida dos usuários de um imovél. Não esquecendo que no interior das 

divisórias correm as instalações elétricas que são as principais culpadas da maioria dos incendios.

 

A Reação ao Fogo tem como objetivo avaliar a contribuição de um material no inicio, desenvolvimento 

y propagação de um incendio clasificando-o segundo suas propiedades.

Toda a gama de pré-fabricados de gesso natural está clasificada com a máxima categoria possivél 

para um elemento construtivo: Euroclase A1.

REAÇÃO AO FOGO
MÁXIMA CATEGORIA: EUROCLASE A1

EUROCLASES: UNE EN 13501-1:2002

A1
•  Sem contribução ao fogo.

•  Não produz chama.

•  Sem fumo ou da queda de partículas inflamadas.

A2
•  Sem contribução ao fogo.

•  Chama sustentada até 20 segundos.

•  Presença de fumo, queda de partículas inflamadas.

B •  Combustivél.

•  Contribução limitada ao fogo.

C-D-E •  Combustivél.

•  Contribução media/alta ao fogo.

F •  Sem comportamento determinado.
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Os requisitos relativos à prevenção de incêndios provaram ser cruciais para salvar vidas humanas, 

minimizar as perdas econômicas causadas por um incêndio e garantir que as atividades de 

uma construção pode ser retomada num curto período de tempo. As instituições publicas ou 

organizações privadas podem exigir restrições adicionais para adaptar as leis nacionais para 

suas necessidades particulares.

Os produtos de clase A1 no contribuirán ao fogo em nenhuma etapa de mesmo, 

incluyendo un incendio completamente desarrollado. Considera-se que são capases de cumprir 

automáticamente os requisitos de todas as classes.

Em caso de incêndio os pré-fabricados da gama  não produzem chamas, fumos, nem 
gases tóxicos. O incremento de temperatura num incêndio não supera os 30ºC e a perda de 

massa sempre está por debaixo dos 50%.

As placas de gesso cartonado (P.Y.L.), devido á presença de papel, estão clasificadas 

como Euroclase A2. Dentro desta clasificação encontram-se os materiais que produzem 

fenómenos como a chama sustentada, os fumos e queda de gotas ou partículas inflamadas 

no desenvolvimento do incendio.

REAÇÃO AO FOGO
NO COMBUSTIVÉL: SEM CHAMA, SEM FUMO NEM PARTÍCULAS INFLAMADAS 

 GESSO 

CARTONADO

EUROCLASE A2

 BASIC

EUROCLASE A1
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Pela sua composição as placas  estão indicadas para zonas com 

condições ambientais severas e com alta humidade.A diferença para 

outros sistemas construtivos com materia orgânica, apresentam uma 

larga vida útil com o minimo de manutenção.

Não é assim em sistemas com placas de gesso cartonado que 

favorecem a reprodução de microorganismos. Este fator pode ser 

determinante em zonas residênciais e habitacionais, hoteis com 

alto índice de humidade graças aos ares condicionados, que fazem 

aparecer mofo e maus odores.

Na gama de produtos encontramos a placa  HIDRO, submetida 

a um tratamento hidrófugo para garantir a absorção de água. Utiliza-

se em zonas de humidade ambiental, paredes de casas de banho, 

balneários, hoteis, hospitais, etc.

RESISTÊNCIA A LA HUMIDADE
GAMA DE PRODUTOS HIDRÓFUGOS

 HIDRO

ATT HIDRO
bit.ly/attHIDRO
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As placas  HIDRO FOC estão indicadas para zonas com condições 

ambientais severas e com humidade média mas com restrições 

especificas em respeito ao fogo.

Um produto novo e que cobre uma necessidade específica. É apta para 

humidades e como proteção frente ao fogo e que combina a 

presença de hidrofugante com componentes utilizados para dotá-la de 

uma maior resistência ao fogo (perlita, vermiculite e aditivos-técnicos). 

RESISTÊNCIA A LA HUMIDAD
GAMA DE PRODUTOS HIDRÓFUGOS

 HIDRO FOC

TETO PLACA DU`PLA

PLACA FUEGO 20
TC 60 - SEM LÃ

MODULAÇÃO 400

EI - 120
DIVISÓRIA PLACA DUPLA

PLACA FUEGO 13
CANAL 50 - COM LÃ

EI - 120
DIVISÓRIA PLACA SIMPLE

PLACA FUEGO 20
CANAL 50 - COM LÃ
MODULAÇÃO 600

EI - 120
TETO PLACA DOBLE

PLACA FUEGO 13
TC 60 - SEM LÃ

MODULAÇÃO 400

EI - 60
DIVISÓRIA PLACA SIMPLE

PLACA FUEGO 13
CANAL 50 - COM LÃ

EI - 60

ATT HIDROFOC
bit.ly/attHIDROFOC
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INSTALAÇÃO SEMI-INTEMPÉRIE

 HIDRO PLUS melhora notávelmente a resistência mecânica a 

impactos devido ao seu aumento de densidade (maior percentagem de 

gesso) comparativamente à placa Hidro.Evitamos assim os problemas 

que costumam dar-se em zonas húmidas, já que a humidade diminui 

a resistência.

Leva um tratamento hidrófugo, contudo mais restrito, que garante uma 

absorção de água menor que 3%, pelo que se pode utilizar em 

zonas de grande índice de humidade. A sua instalação pode realizar-

se sem revestimentos superficiais em zonas de semi-intempérie. 

 HIDRO PLUS também pode instalar-se em fachadas como 

elemento base de revestimentos superficiais, contribuindo desta forma 

para aligeirar o peso do edíficio e reduzindo os tempos de execução.

INSTALACIÓN
SEMI - INTEMPERIE

SEM NECESSIDADE DE REVESTIMENTO

 HIDRO PLUS

ATT HIDROPLUS
bit.ly/attHIDROPLUS
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INSTALACIÓN SEMI-INTEMPERIEEm caso de intempérie os materiais devem cumprir determinados requisitos como a resistência da 

amostra submetida à ação do vento, de acordo com a escala de furacões Saffir-Simpson.

Mediante os ensaios realizados conclui-se que a amostra de sistemas   (canais  exteriores 

100 mm de largura e os montantes  exteriores com placas “  HidroPlus” 15) mantêm a sua 

integridade, inclusive quando é submetida a velocidades de vento superiores a 250km/h, 

que equivale a um furacão classe 5. 

CON REVESTIMIENTO

INSTALACIÓN
INTEMPERIE

INSTALAÇÃO INTEMPÉRIE
ENSAIOS DE RESISTÊNCIA A FURACÕES

CATEGORÍAS Pressão (Pa) Velocidade Tempo Resultado

Categoría 1 1059 153 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Categoría 2 1441 177 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Categoría 3 2019 209 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Categoría 4 2857 249 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Categoría 5 +2857 +250 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

Sin Categoría 4600 +315 km/h 10 s MANTIENE SU INTEGRIDAD

ENSAIO Nº 150083060

ENSAIO FURAÇÕES

EXEMPLOS FACHADAS   HIDRO PLUS

ENSAYO HURACANES
bit.ly/attHURACANES
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Outra qualidade dos painéis é a transpiração.Com uma velocidade de difusão relativa do vapor 

de água de 15 vezes menor que através do ar, as instalações com este sistema  são muito 

mais fáceis de acondicionar termicamente, aumentando o conforto dos seus usuários. Podia-se 

dizer que respiram como se de pele se tratasse, regulando a humidade e ativando a circulação do 

ar no local. 

Usando sistemas  conseguimos evitar as condensações de vapor de água, assegurando 

uma boa conservação do sistema. As condensações podem passar pela perfilaria e degradá-la 

como passa em outros sistemas de cartão (não transpiravéis).

Este tipo de riscos de condensação minimiza-se em sistemas  por permitir uma adequada 

difusão do vapor de água através da estrutura da placa que conta com um elevado isolamento 
térmico.
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Condutividade térmica. (λ) Resistência à difusão do vapor de água
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As placas  dado ao seu alto poder absorción, actuan como reguladores de ambiente. Absorvem 

o excesso de humidade Do ambiente e assim restituem atmósfera se seca. Contribuem a manter a 

humidade constante de um local.  

De essa forma anulamos a diferença técnica e diminuímos o risco de fissuras provocadas por 

esforços higrotérmicos. Além disso, ativa a circulação de ar no interior das habitações.

O gesso é um dos materiais mais antigos utilizados na construção. Dada a sua estrutura porosa, 

o gesso natural tem propriedades bioclimáticas incrivéis. A sua excelente capacidade de 

isolamento e regulação higrométrica, fazem do gesso um material único na construção moderna.

As placas  têm os tradicionais beneficios de trabalhos interiores em gesso mas também 

adicionam vantagens ao nível da tecnologia, como velocidade e comodidade na instalação, 

fazendo disso uma revolução no setor da obra ligeira.

Conseguimos evitar as condensações de vapor de água que podem passar para a estrutura e 

degradá-la, coisa que ocorre noutros tipos de sistemas com recubrimentos de cartão, provocando 

o aparecimento de bolor, corrosão e odores indesejaveis.

REGULAÇÃO HIGROMÉTRICA
CONTRIBUEM A MANTER A HUMIDADE CONSTANTE DE UM LOCAL
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Todos os sistemas  cumprem os requisitos higiénicos que podem surgir em qualquer situação. 

Contribuem definitivamente à criação de um ambiente saudável.

São especialmente adequados em determinados locais, como no sector da saúde, farmacêutico ou 

de embalagem, que necessitam que as suas instalações não favoreçam o desenvolvimento 
de microorganismos.

CONTAGEM EM AMOSTRAS DE GESSO NATURAL (ufc/25 cm2)

TIPO DE ORGANISMO INOCULAÇÃO DÍA 1 DÍA 5 DÍA 8 DÍA 20

Pseudomonas aeruginosa CECT 116 42.000 775 (2%) 0 0 0

Escherichia coli CECT 405 26.000 650 (3%) 0 0 0

Staphylococcus aureus CECT 239 42.000 1070 (2%) 0 0 0

INFORME ENSAIO Nº 120068764

SUPERVIVÊNCIA DE 
MICROORGANISMOS COMUNS

Quimicamente é neutro, pH 7, é completamente livre de amianto sem risco de contaminação na 

gestão do ciclo de vida do produto. Trabalhadores de fabricação ou instaladores ou os usuários 

finais não devem temer qualquer reação adversa.

Os ensaios de sobrevivência de microorganismos demonstram bons resultados 
neste âmbito já que este produto é 100% mineral, sem matéria orgânica. Este é um 

critério de higiene determinante na hora de escolher os materiais para uma determinada situação.

PRODUTO ASSÉPTICO
MÁXIMOS REQUISITOS HIGIÉNICOS
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As bacterias e fungos utilizam a materia organica para construir a sua própria substância celular 

e obter a energia necessária para os seus processos vitais, isto é, em materiais organicos os 

microorganismos podem reproduzir-se.

As condições humidas e quentes favorecem o aparecimento de mofo. Nos interiores podem 

encontrar-se em locais onde os níveis de humidade são altos. Com isto, as pessoas expostas a um 

ambiente húmido e com mofo podem padecer de uma série de efeitos prejudiciais à sáude.

A ausência de cartão e matéria organica nos sistemas  garantem um elevado índice de 

assépsia. O mesmo não acontece nos sistemas de gesso cartonado, que favorecem a reprodução 

de microorganismos.

CONTAGEM EM AMOSTRAS DE GESSO NATURAL (ufc/25 cm2)

TIPO DE ORGANISMO INOCULAÇÃO DÍA 1 DÍA 5 DÍA 8 DÍA 20

Penicillium citrinum CECT 20822 11.000 225 (2%) 0 0 0

Aspergillus niger CECT 2807 12.000 175 (1%) 0 0 0

Aerobasidium pullulans CECT 2703 15.000 275 (2%) 0 0 0

INFORME ENSAIO Nº 150083060

MICROORGANISMOS
ASSOCIADOS AO MOFO

PRODUTO ASSÉPTICO
MINIMIZA A EXPOSIÇÃO A FUNGOS
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A unidade com que se mede a intensidade do som é o decibel (dB). A soma do valor de duas fontes 

de som em dB não é aritmética mas logarítmica, de maneira que somar duas fontes idênticas não 

proporciona o dobro de dB.

Por exemplo, se uma divisória com placa simples tem um isolamento de 40dB não podemos esperar 

que uma divisória com placa dupla obtenha 80 dB de isolamento. Melhorar alguns decibéis pode 

saír muito caro, mas é essencial par conseguir um maior nível de conforto acústico. 

Para decidirmos por um sistema construtivo temos de analisar os seus ensaios de laboratório que 

são fornecidos pelos fabricantes.   

Tão pouco podemos assegurar que um sistema construtivo tem um determinado isolamento 

acústico se não se instalar nas mesmas condições em que foi ensaiado.

Como conclusão podemos retirar que para conseguir pequenas melhorias acústicas é necessário 

utilizar uma grande quantidade de recursos, principalmente altos níveis de exigência.

ISOLAMENTO ACÚSTICO
CONCEITOS DE ISOLAMENTO

35 dB   + 35 dB  ≠ 70 dB  =  38 dB           +3 dB
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ISOLAMENTO ACÚSTICO
MELHOR RESPOSTA A NÍVEL DE ISOLAMENTO ACÚSTICO, EM TODOS OS NÍVEIS

Tanto em níveis baixos,médios ou altos, os sistemas  oferecem uma grande resposta a 
nivel de isolamento acústico. Tendo em conta a Lei de Masas, podemos dizer objetivamente 

que os painéis têm uma densidade superior a qualquer placa utilizada nos sistemas construtivos 

tradicionais. Inclusivamente maio que as fabricada expressamente com maior densidade, 

denominadas como “ de grande dureza”. Por isso é especialmente aconselhado para instalações 

que necessitem um isolamento acústico eficáz (ruído aéreo e ruído de impacto).

Outro motivo pelo que os painéis isolam melhor acústicamente é pela medida dos perfis utilizados 

no sistema. Além de mais largos que a perfilaria convencional, têm uma camara de ar maior, e por 

consequência, maior isolamento.

As tabelas mostram os resultados dos ensaios do isolamento 

acústico realizado em laboratórios ENAC. Nelas se pode 

comprovar que melhora os resultados do sistema  contra o 

gesso cartonado utilizando as mesmas soluções construtivas.

Esquema Sistema P.Y.L.

Tabique sencillo con aislante.

Placa 13 mm.

Perfil 46/49 mm.

39,5 dB 45 dB

Tabique sencillo con aislante.

Placa 13 mm.

Perfil 70/74 mm.

42 dB 47 dB

Tabique sencillo con aislante.

Doble placa 13 mm.

Perfil 46/49 mm.

51,9 dB 53 dB

Tabique doble estruc. arriostrado, 

con aislante.

Doble placa 13 mm.

Perfil 46/49 mm.

56 dB 60 dB

TECHOS Y
TABIQUES
DE NUEVA

GENERACIÓN

GUÍA TÉCNICA
bit.ly/guiaATT
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Os modelos de absorção da gama  de 600x600mm são projetados especificamente para 

condicionamento acústico. As placas são completamente perfuradas com furos de atravessamento.  

Os buracos são revistos com uma fresadora automática para conseguir uma perfuração de diâmetro 

uniforme, é realizado controle de qualidade global de cada uma das placas.

Depois de o material absorvente de lã ou de véu acústico, dependendo do caso, uma folha de 

alumínio é colocado na placa de vedação, que se comporta como uma unidade estanque. 

Na instalação de  telhado gama de modulação de absorção de 600 milímetros representando 

uma vantagem importante (50% de economia em perfis de instalação e maior rapidez na instalação) 

em relação à modulação de 300.

αw = 0,68 αw = 0,63 αw = 0,60 αw = 0,72 αw = 0,60 αw = 0,67 αw = 0,70

 TETO  GAMA ABSORÇÃO

 MODULAÇÃO 600 mm

TETO ACÚSTICO GESSO CARTONADO

Modulação 300 mm

2,10 ml / m2 2,83 ml / m2POUPANÇA 35%

ABSORÇÃO ACÚSTICA
MODULAÇÃO 600 PARA TETO ACÚSTICO
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As placas acústicas  integram material                   
absorbente no seu interior. Não é necessário 

instalar outro elemento. É o mesmo que dizer 

que o  material absorvente está incluído no 

preço de la placa.

Os sistemas de placa de gesso cartonado 

acústicos só integram um véu na placa. 

É necessário instalar material absorvente 

adicional (lãs minerais entre  70 e 100 mm de 

espessura) igais às que foram utilizadas nos 

ensaios.

PAPEL DE ALUMINIO

MATERIAL ABSORVENTE

PLACA GESSO NATURAL

MATERIAL ABSORVENTE 

(NECESSÁRIO ADICIONAL)

PLACA GESSO CARTONADO

Outra possibilidade que não pode oferecer 

o sistemas de placas de gesso laminado é 

de combinar placas acústicas com placas 

semiperfuradas com aparência idêntica. 

Como resultado, também podemos usar 

alguns m2 de teto acústico, necessário em 

cada caso, para cumprir o C.T.E. (Ou atingir 

uma determinado absorção) e o resto do teto 

utilizando semiperfurada (mais econômico) 

para obter o efeito de tecto contínuo.

 TETO  GAMA ABSORÇÃO TETO ACÚSTICO GESSO CARTONADO

1
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SÓ COM VÉU

Exemplo prático

ABSORÇÃO ACÚSTICA
MODELOS PROJETADOS PARA CONDICIONAMIENTO ACÚSTICO
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A colocação de um papel de alumínio sobre o material fonoabsorvente a selar a placa, faz com que 

a placa se comporte como uma unidade estanque. Isto se demonstrou num ensaio de uma placa 

com 17% de perfuração, com material absorvente selado com papel, em três alturas diferentes: 30 

cm, 20 cm e 10 cm. 

Efectivamente, o coeficiente de absorção obtido foi igual nos três ensaios.

REF: CTA 032/10/REV REF: CTA 038/10/REV REF: CTA 040/10/REV

αw= 0,60 αw= 0,60 αw= 0,60

ABSORÇÃO ACÚSTICA
A MESMA ABSORÇÃO A QUALQUER MEDIDA

Edificios públicos, como colégios, hospitais ou centros comerciais são áreas com grandes 

exigências acústicas. Assim como armazém e edificios com grande afluência de pessoas.

Em outros tectos acústicos com placas de gesso cartonado temos de respeitar a altura utilizada 

para o ensaio. Caso contrário não estaria garantida a absorção que depende da distãncia do solo 

ao tecto.

APLICAÇÕES TETO ACÚSTICO
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A instalação de folha alumínio que sela as placas  impede que correntes de ar circulem com 

partículas poeira e sujeira através dos orifícios, pois cria um efeito de barreira de vapor. 

Quando estas correntes circulam em torno do bordo de cada uma das perfurações prejudica 

consideravelmente a aparência estética da placa.

PAINEL ACÚSTICO SEM BARREIRA
(EFEITO CHAMINÉ)

EFEITO BARREIRA 
DE VAPOR

TECHOS Y
TABIQUES
DE NUEVA

GENERACIÓN

ABSORÇÃO ACÚSTICA
PERFURAÇÕES SEM SUJIDADE PERIMETRAL
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O gesso, a fibra de vidro e os aditivos técnicos que se utilizam no processo de produção dos 

nossos produtos  são 100% inorgânicos. A diferença para os sistemas construtivos baseados 

nas placas de gesso cartonado, os sistemas  não incorporam papel nem materiais orgânicos na 

sua composição e desta forma não são afectados pelos efeitos da humidade (corrosão, manchas 

e caruncho).

Extrai-se a pedra de gesso natural, é moída e desidratada, transformando o mineral num material 

de granulometria muito fina. A partir do gesso em pó, este é misturado com fibra de vidro e outros 

aditivos técnicos para obter as peças pré-fabricadas. Em resumo, a placa  tem a mesma com-

posição que a pedra de gesso natural, sendo-lhe apenas adicionado fibra de vidro.

POCESSO DE PRODUÇÃO

GESSO NATURAL

Dihidrato

SO4Ca 2H2O

Hemidrato

SO4Ca 1/2H2O

Dihidrato

SO4Ca 2H2O

GESSO EM PÓ PEÇA PRÉ-FABRICADA

Calcinação Re-hidratação

PRODUTO SEM PAPEL
GESSO NATURAL + FIBRA DE VIDRIO + ADITIVOS TÉCNICOS

PRODUTO INORGÂNICO
PLACA DE GESSO NATURAL
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A base da placa   é gesso de alta qualidade e grão muito fino que se obtém a partir do gesso 

com pureza superior a 95%. É um material nobre, económico e natural, com óptimas qualidades 

para o contacto com o ser humano. 

Uma vez que se obtém na natureza, tem propriedades que tornam a vida mais confortável. O 

gesso obtém-se a partir de mineral de sulfato de cálcio desidratado que se encontra em abundancia 

na natureza. Não é tóxico, respeita o meio ambiente e os seus resíduos são biodegradáveis. 

A nossa empresa é um membro responsável da comunidade e tem um elevado nível de preocupação 

com o meio ambiente. É politica da empresa favorecer todas as acções que impliquem o cuidado 

do meio envolvente. 

Minimizar os riscos que as nossas instalações possam exercer sobre o ecossistema assim como 

realizar um consumo eficiente e responsável de energia são duas grandes preocupações que 

recebem uma constante atenção.

ECOLÓGICO E BIODEGRÁVEL
MATERIAL RESPEITA O MEIO AMBIENTE



28 VANTAGENS PRESCRIPTORƖ

O isolamento térmico dos sistemas com placas  apresenta uma grande resposta. Está no 

grupo de produtos considerados como bons isolantes.

 

                    

Além disso, ao instalar um sistema  com a perfilaria correspondente aproveitamos todas as 

vantagens.  

A tradicional utilização de gesso em revestimentos interiores de edificios é a prova de que este 

material responde de um modo muito favorável ao isolamento térmico.Pode aumentar em 35% a 

capacidade de isolamento térmico face a outro tipo de construções. Este fator é determinante na 

hora de realizar uma construção eficiente e que permita optimizar os recursos disponiveis.

Conductividad Térmica                0,25 W/mK

           Calor Específico               1000 J/kgK

ISOLAMENTO TÉRMICO
OPTIMIZA OS RECURSOS DISPONIVEIS

CONSTRUCCIÓN

SOSTENIBLE

A++
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No processo de fabricação , de gesso natural, uma vez formada a estrutura de cristal no 

conjunto, é estável ao longo do tempo e afetada por variações ambientais. Resultando em uma alta 

resistência e resistência ao impacto da placa  contra os sistemas de gesso cartonado.

Desenvolveu-se um modelo de placa  RESIST com uma dose modificada que garante que a 

placa adquire uma dureza e resistência ao impacto maior.

Oferece um grande resultado nas provas de dureza (dureza 

superficial e dureza Rockwell) para garantir, junto com a 

perfilaria , um sistema robusto e resistente adequado 

para zonas com grandes exigências mecãnicas.

Este material é adequado para utilização em áreas com 

necessidades exigentes para o desgaste e danos. Zonas 

de trânsito com grande número de pessoas e probabilidade 

de impacto e atrito: escolas, lojas, corredores de hospitais, 

áreas comuns...

DUREZA SUPERFICIAL

* Dados extraídos do ensaio em planta. Escala real.

GESSO CARTONADO

PLACA STANDARD  BASIC  FUEGO  RESIST

  RESIST

17,04 mm 11,00 mm 10,71 mm 9,13 mm

O ensaio de dureza Rockwell é um método para determinar a dureza, é o mesmo que dizer, a 

resistência de um material a ser penetrado. Mediante este ensaio, obteve-se os resultados para as 

placas standard  em comparação com as placas Standar de gesso cartonado.

DUREZA E RESISTÊNCIA
GRANDE DUREZA E RESITÊNCIA A IMPACTOS

ATT RESIST
bit.ly/attRESIST
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Os sistemas  são definidos por três tipos de acabamentos, todos baseados no tratamento 

conjunto sem fita de papel:   

                    

Nos sistemas de gesso cartonado a pintura assenta sobre uma “lâmina” de cartão, logo é necessário 

uma grande quantidade de primário para se começar a pintar, especialmente para acabamentos 

lisos. Além disso, têm graves problemas técnicos e de qualidade os acabamentos finais já que o 

uso de papel e de massa de juntas em zonas com diferentes texturas pode criar sombras.

Em contraste, os sistemas de tratamento   comuns envolvem a utilização de cola e as placas 

do mesmo material com o qual o resultado é uma superfície homogénea de gesso.

Outra vantagem deste tipo de tratamento conjunto é a taxa de secagem do sistema e a facilidade de 

execução do processo. Com a simplicidade do processo e juntas de acabamento   desaparece 

a necessidade de especialistas em cada tarefa. 

PLACAS COBERTAS REFINADO ACABAMENT TOTAL

Q3Q2 Q4

Pasta juntas (2 camadas)

Massa acabamento

 (reboco)

Pasta juntas (2 camadas)

Massa acabamento

 (na junta)

Pasta juntas (2 camadas)

EXIGENCIA ESTÉTICA
SUPERFICIE HOMOGÉNEA
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No desenvolvimento da gama de massas foram seleccionadas e testadas composições e dosagens 

de aditivos para conseguir um melhor desempenho e que facilite o trabalho do instalador.

Como resultado obtivemos um sistema robusto e esteticamente perfeito, sempre usando como 

base o gesso natural. 

Os requisitos da norma em vigor (13963:2005) referente a fissuras, foram superados com larga 

margem. Se demonstrou a grande capacidade que estas massas tem em formar uma mistura 

homogénea com a placa e com um grande poder de aderência (71 N/mm2). A ruptura dá-se no 

núcleo da placa de gesso natural em vez de ser na zona de união o que evidência que as juntas 

são mais fortes que a própria placa.
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266 N/m
CARTÓN YESO
BORDE RECTO

560 N/m
CARTÓN YESO

4 BORDES 
AFINADOS

590 N/m

LABORATORIO PROPIO DEL FABRICANTE

ADHERENCIA
> 60 N/mm2

ADHERENCIA
> 25 N/mm2

LABORATORIO HOMOLOGADO

SISTEMA CARTÓN YESO SISTEMA 

ACABAMENTO FINAL
AUSÊNCIA TOTAL DE FISSURAS

AUSÊNCIA TOTAL DE FISSURAS
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A instalação do sistema  é realizada verticalmente para cima (por colunas) com o qual 

conseguimos a maior junta(vertical) sempre disposta na sua parte posterior de um montante. Por 

comodidade, é aconselhável orientar a placa de aranque de forma a que as juntas fêmeas ficam 

em cima e à esquerda.

A grande diferença e vantagem na montagem da placa está nos enciaxes desiguais que 

dispõe.Para uma maior precisão na montagem existe uma marca que nos ajuda a centrar as 

placas no ponto perfeito e evitar desvios.

As placas encaixam umas nas outras, contudo deixam uma pequena calha entre elas de 3mm 

onde se insere a massa de juntas. Neste sistema desaparece a banda de papel, aumentando 

assim a produtividade e elimina os tempos de secagem.

SISTEMA DE GALCES
DESIGUALES

PA
R

A
PA

ST
A

S

FACILIDADE DE INSTALAÇÃO
REDUZ O ORÇAMENTOS NA MÃO-DE-OBRA

ENTRECALLE 3mm JUNTAS SEM FITA DE PAPEL

MARCA DE CENTRADO

SISTEMA DE ENCAIXE

DESIGUAIS
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O peso e as dimensões ergonómicas da placa  facilitam o trabalho do operário em todas as 

etapas da instalção. A diferença dos painéis de grandes dimensões (3m2) das tradicionais placas 

de gesso que facilmente ultrapassam os 40 kg, as placas  estão desenhadas com critérios 

antropométricos, pelo que só um operário pode trabalhar sem problemas.

A manipulação manual de cargas é um tema amplamente 

mencionado na legislação de prevenção de riscos laborais, 

tanto nacional como europeia, com normas destinadas 

a garantir que não derivem riscos dorsolombares para os 

trabalhadores. É de vital importância que o profissional 

conheça e respeite a normativa e que podem incorrer em 

irregularidades nas inspeções de trabalho.

Com o uso de placas mais leves consegue-se minimizar a 

aparição de problemas de saúde. 

FACILIDADE DE MANUSEAMENTO
UM SÓ OPERÁRIO E REDUZ OS RISCOS LABORAIS

GESSO CARTONADO

“Uma carga de mais de 25kg constitui um risco em si mesmo,embora não 
existam condições ergonômicas desfavoráveis e se precisam da ajuda de 
elementos mecânicos para trabalhar com segurança.”

LEI DE PREVENÇÃO DE RISCOS LABORAIS 31/1995

DECRETO 487/1997,14 DE ABRIL
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Um só funcionário pode realizar, sem ajuda de elementos mecânicos, as operações de trabalho, 

transporte e colocação de sistemas . 

Colocando o primeiro parafuso a placa fica sujeita, podendo aparafusar os outros com toda a 

comodidade inclusive após ter posto uma fila inteira de placas.

Na instalação de tetos esta vantagem marca uma grande diferença comparativa com respeito aos 

sistemas de tetos de gesso cartonado com placas grandes muito difíceis de trabalhar, onde se 

torna indispensável a presença do segundo funcionário e a ajuda de maquinaria especializada.

Com a simplicidade da instalação  desaparece a necessidade de especialistas em cada 

tarefa. Um operador é aquele que executa todos os seguintes: distribuição do material, instalação 

de perfilaria placar etratamento de juntas...

Com a entrada do segundo operario, temos a opção de executar a instalação em modo autônomo 

com aquilo que a flexibilidade na distribuição dos instaladores e a produtividade é multiplicada.

SIN ESPECIALISTAS
SEM AJUDA DE ELEMENTOS MECANICOS
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Para manejar um palete de placa  não é necessário o uso de equipamentos mecãnicos, é 

suficiente a utilização de um porta paletes manual que o funcionário pode levar consigo em todo 

momento.

El palet puede transportarse hasta la zona de instalación para coger las placas directamente 

(instalación a bocajarro), lo que hace desaparecer el coste de reparto de material en planta.

DISTRIBUIÇÃO EM OBRA
REDUZ OS ORÇAMENTOS NA MÃO-DE-OBRA E DESVIOS ORÇAMENTAIS
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A grande vantagem da composição das massas  e de não ser necessário o uso de fitas de 

papel no tratamento de juntas é a possibilidade de se acabar a obra num dia de trabalho. Reduz-

se drasticamente o tempo desde que acabamos de aparafusar as placas até ao final da aplicação 

comparativamente com os sistemas de gesso cartonado. 

Não existe a limitação de termos de esperar pelo dia seguinte para poder a continuar a trabalhar 

nas juntas e realizar o acabamento superficial.

O aplicador  tem a possibilidade de entregar os trabalhos de reabilitação, ou pequenas 

obras, num tempo record. Além disso pode planificar a a execução de grandes obras com 

maior flexibilidade. A isto soma-se o facto de não ser necessário  um trabalhador especifico para 

tratamento das juntas ou do acabamento da superfície.

TRABALHO PRONTO NO DIA
ENTREGA DE TRABALHOS EM TEMPO RECORDE
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JUNTAS SEM FITA DE PAPEL
EVITA PROBLEMAS TÉCNICOS E DE QUALIDADE

Simplifica-se a forma de realizar o tratamento de juntas dos sistemas tradicionais em pequenas 

obras. Aplica-se a massa de juntas nas juntas das placas após estas serem aparafusadas. A 

massa solidifica nas juntas e é instantaneamente criado um bloco homogéneo. Passado 20 minutos 

aplica-se a 2ª demão de massa de juntas e uma vez seca (20-25min.) obtém-se um acabamento 

Q2. 

Evita-se o uso do papel nas juntas e desta forma há uma economia de tempo de secagem o que 

permite deixar o trabalho acabado num único dia. Para além de evitar problemas técnicos e de 

qualidade que implica o uso de papel nas juntas.

A composição das massas foi estudada de forma a optimizar a 

sua funcionalidade e tornar o trabalho do aplicador mais suave. 

Com a proporção adequada de água e a mistura (indicada 

na embalagem) conseguimos uma excelente textura para 

trabalhar. Não goteja, evitando assim os indesejáveis escorridos 

e a sua fluidez faz com que as ferramentas de trabalho deslizem 

na perfeição sem produzir o enrolar da massa.

2ª CAMADA DE PASTA DE JUNTAS

1ª CAMADA DE PASTA DE JUNTAS

20 - 25 min.

20 - 25 min.

JUNTAS 

Q2

TRATAMENTO JUNTAS
bit.ly/juntasATT
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Dado o tamanho da calha (3mm) obtemos uma quantidade de pasta necessária para selar as 

juntas muito pequena. Com um saco de 10 kg podemos realizar uma quantidade muito grande de 

m2, contribuindo assim para aumentar a produtividade do sistema.

Este sistema aumenta a produtividade ao eliminar os tempos de secagem e melhora 

consideravelmente a qualidade do acabamento final.

POUPANÇA NO CONSUMO DE PASTA
MENOR QUANTIDADE DE MASSA PARA SELAR AS JUNTAS

ENTRECALLE 3mm

180 g/m2

420 g/m2

SISTEMA 

GESSO CARTONADOSISTEMA 

100

200

300

400

500

0

PASTA DE JUNTAS +
PASTA DE ACABAMENTO
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Nos sistemas , mediante a utilização de uma massa especial, conseguimos selar de uma forma 

rápida e limpa a junta no sistema construtivo. Evita-se o tedioso processo, utilizado até agora nos 

sistemas de placa de geso, no que é necessário utilizar bem mais material e recursos humanos.

Este produto, desenvolvido expressamente para as placas do sistema , une-se ao sistema de 

juntas sem fita de papel. Cria-se assim o primeiro sistema de tabiquería ligeira livre de 
fi ta de papel tanto nas juntas como nos encontros. Além de abaratar mão de obra e materiais, 

conseguimos um melhor acabamento superficial ao evitar o recrecimiento da superfície.

Evita-se o uso do papel nas juntas e desta forma há uma economia de tempo de secagem o que 

permite deixar o trabalho acabado num único dia. Para além de evitar problemas técnicos e de 

qualidade que implica o uso de papel nas juntas.

PASTA DE JUNTAS
CINTA DE PAPELCINTA DE PAPEL

MASSA PARA ENCONTROS

MASILLA

NO RECRECE Y SOPORTA
MAYOR DILACIÓN

ENCONTROS COM FITA DE PAPEL

ENCONTROS SEM FITA DE PAPEL
ADEUS AO PAPEL

Entre 1 y 5 mm

VÍDEO MASSA
bit.ly/masillaATT
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Os requisitos da norma em vigor (13963:2005) referente a fissuras, foram superados com larga 

margem e se demonstrou a grande capacidade que estas massas tem em formar uma mistura 

homogénea com a placa e com um grande poder de aderência (71 N/mm2).

Uma vez finalizado o tratamento das juntas, com o qual obtemos um acabamento equivalente a 

Q2 podemos optar por duas opções para realizar o tratamento superficial: refinado de juntas e 

acabamento total. 

O processo realizase com a pasta de acabamento . Este produto foi desenvolvido para favorecer 

a velocidade de trabalho e um acabamento totalmente homogêneo. O acabamento refinado de 

juntas consiste em aplicar uma capa fina de pasta de acabamento na zona da junta de forma a 

conseguir igualar a textura de todo os elementos, afim de obter um acabamento Q3.

Se desejarmos um nível de acabamento Q4 devemos aplicar a pasta de acabamento em toda a 

superfície.Esta pasta tem um tempo de secagem de 90 minutos, sempre dependente de condições

ambientais.
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LABORATORIO PROPIO DO FABRICANTE

ADHERÊNCIA
> 60 N/mm2

ADHERÊNCIA
> 25 N/mm2

LABORATORIO HOMOLOGADO

SISTEMA GESSO CARTONADO SISTEMA 

ACABAMENTO SEM FISSURAS
COM UMA SUPERFICIE HOMOGÉNEA

JUNTAS REFINADO ACABAMENTO TOTAL

Q3Q2 Q4

Pasta juntas (2 camadas)

Massa acabamento

 (reboco)

Pasta juntas (2 camadas)

Massa acabamento 

(na junta)

Pasta juntas (2 camadas)



Um sistema mais rápido e muito mais simples Ɩ 41

O instalador  tem a capacidade de entregar um trabalho de reabilitação ou pequenas obras em 

tempo record, além de planear a instalação em grandes projectos com maior flexibilidade.

Nos reparos podemos aplicar bocados de placa para os pequenos reparos mediante a introdução 

de um perfil ou placas completas aparafusadas ao montante em reparos de maior tamanho

Inclusive para o reparo de golpes não é necessário o uso de papel de juntas e sobretudo não se 

usa massa de agarre nos reparos, de forma que a placa não apresenta uma textura diferente na 

hora de realizar tratamentos superficiais.

1 2 3 4 5

MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO
REDUZ O TEMPO DE ENCERRAMENTO DE UM LOCAL COMERCIAL

Esta característica é imporante no sector de servições, já 

que reduz o número de dias indisponíveis para reparações.

REPARAÇÕES
bit.ly/especialesATT
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Os sistemas  têm a vantagem de poder aproveitar os cortes de uma coluna para a seguinte. O 

resto da placa que cortamos para terminar uma fileira de placas é o que utilizamos para começar 

a seguinte.

A instalação do sistema  é realizada verticalmente para cima (por colunas) com o qual 

conseguimos a maior junta(vertical) sempre disposta na sua parte posterior de um montante. Por 

comodidade, é aconselhável orientar a placa de aranque de forma a que as juntas fêmeas ficam 

em cima e à esquerda.

Outra vantagem das placas  é la facilidade do corte das placas, a composição e o tamanho 

mais leve das placas faz com que seja mais cómodo o seu corte com um cutter tradicional.

Resumindo, a percentagem de desperdício é reduzida consideravelmente, sendo 

outra vantagem competitiva com os demais sistemas de Gesso cartonado.O desperdício gerado 

pelos tradicionais sistemas de gesso cartonado anda em torno dos 7-20%, com o sistema  

entre os 2-4%, reduzindo consideravelmente os custos.

1º

5º

6º

7º

8º

2º

3º

4º A

4º B

DIMINUI DESPERDÍCIOS
CORTE DA PLACA É APROVEITADO
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Outra grande vantagem é o sistema pantenteado de 4 encaixes, o chamado “Para pasta”. Uma 

parte do encaixe fica situado atrás da placa seguinte, criando uma cavidade que imperde a perda 

de massa no interior da divisório ou tecto, mesmo em zonas sem perfilaria. 

Solucionando assim uma dos grandes quebras de cabeça do instalador em obras ligeiras: a junta 

horizontal.

BORDE RETO GESSO CARTONADO SISTEMA ENCAIXE 

EVITA OS PROBLEMAS DO BORDE RETO
SISTEMA DE ENCAIXE 
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Os sistemas  não utilizam a perfilaría standard do gesso cartonado. Fruto de um estudo global 

do sector de obra ligeira adotou-se o sistema standard internacional de perfilaría portante para 

paredes. Sãoconhecidos como perfis de aba larga. Este sistema tem vantagens substanciais 

em relação ao que é utilizado atualmente na península ibérica que é uma versão económica 

desenvolvida com menores custos.

Á primeira vista já se podem observar diferenças notórias entre as perfilerías. O mais evidente é la 

medida da aba (tanto em montantes como nos canais) e o modelo dos sistemas. Em lugar do atual 

48/73/90 que se utilizam no gesso cartonado utiliza-se o 50/75/100. 

Depois encontramos outras diferenças menos evidentes, à primeira vista, mas não menos 

importantes. O maior  grip da perfilería, permite um melhor aperto dos parafusos. Um perfil mais 

nervurado, confere maior resistência e evita os cantos cortantes. O canal pré-perfurado, facilita 

a fixação à superficie de  de construção. Por último, uma maior altura canal proporciona melhor 

ancoragem aos montantes.

Instalação eléctrica

Ø 40 mm

Agua caliente

Agua fría

NO SUFREN
DESPERFEITOS
“DEGÜELLOS”

EVITA RUIDOS
Y TRANSMISIÓN DE 

TEMPERATURA
ENSAYADO

RESISTÊNCIA A LA CORROÇÃO

NIEBLA SALINA 320 h

ACERO G-90

Z275

PERFILARIA DE ABA LARGA
STANDARD INTERNACIONAL DE PERFILARIA PORTANTE PARA PAREDES

VÍDEO PERFIL

PERFILARIA GESSO CARTONADO PERFILARIA SISTEMA  
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MAIOR ALTURA DE PAREDE
POUPANÇA NO PERFIL, MAIOR ALTURA DE PAREDE

A partir do estudo da ficha de uma amostra determina-se a altura máxima dos sistemas com 

estrutura metálica portante. 

O resultado de utilizar um perfil com mais qualidade com uma placa de maior tenacidade, torna uma 

divisória mais resistente. Graças a isto obtemos, com a mesma quantidade de perfil, divisórias 
de maior altura.

Com o sistema  graças á robustez da placa e á maior qualidade da perfilaría podemos conseguir 

alturas de até 3,25m com o montante de 49 mm e com modulação a 600 mm. 

É uma clara ventajem sobre as perfilarías de gesso cartonado que (pela norma) uma vez superada 

a altura de 2,55 m é necessário aplicar uma modulação a 400 mm ou perfilería de 70 mm com 

modulação 600 mm.

É necesario voltar a insistir na importancia do instalador conhecer as normas da sua arte para 

evitar possíveis sancões, assim como estudar a documentação técnica que cada fabricante está 

obrigado a proporcionar sobre a instalação do seu produto. 

Sistema Sistema Gesso cartonado Sistema Gesso cartonado

MODULAÇÃO 400 MODULAÇÃO 600

Perfi l 50
3,25 m

Perfi l 48
2,60 m

Perfi l 50
3,60 m

Perfi l 48
2,80 m

Perfi l 75
4,05 m

Perfi l 70
3,20 m

Perfi l 75
4,50 m

Perfi l 70
3,55 m

Perfi l 100
4,80 m

Perfi l 90
3,75 m

Perfi l 100
5,30 m

Perfi l 90
4,10 m

Perfi l 50
3,90 m

Perfi l 48
3,00 m

Perfi l 50
4,30 m

Perfi l 48
3,30 m

Perfi l 75
4,90 m

Perfi l 70
3,85 m

Perfi l 75
5,40 m

Perfi l 70
4,25 m

Perfi l 100
5,75 m

Perfi l 90
4,45 m

Perfi l 100
6,35 m

Perfi l 90
4,95 m

Perfi l 50
4,35 m

Perfi l 48
3,35 m

Perfi l 50
4,80 m

Perfi l 48
3,70 m

Perfi l 75
5,45 m

Perfi l 70
4,30 m

Perfi l 75
6,05 m

Perfi l 70
4,75 m

Perfi l 100
6,40 m

Perfi l 90
5,00 m

Perfi l 100
7,10 m

Perfi l 90
5,55 m

VÍDEO PERFIL
bit.ly/perfileríaATT
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A perfilaria para instalar os sistemas de tecto  ajusta-se aos padrões do gesso cartonado, com 

a diferença que nos sistemas  a modulação a utilizar é sempre de 600mm. 

Temos evidentemente uma poupança de material e velocidade na sua isntalação.

O tamanho ergonómico da placa  é determinante na instalação de tectos.

 MODULAÇÃO 600 mm Modulação 400/500 mm

2,10 ml / m2 2,52 ml / m2POUPANÇA 20%

MODULAÇÃO 600 EN TETO
20%  DE POUPANÇA EM PERFILARIA
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Para realizar um trabalho cuidado até ao último detalhe desenvolveu-se uma ferramenta para o 

encaixe. Esta permite criar nos bordes da placa os mesmos encaixes que a peça original.

O seu funcionamento é silencioso, colocando a escofina num determinado sentido podemos 

realizar um desgaste na placa com a forma de encaixe “macho” e noutro encaixe a forma “fêmea”.

Os sistemas  contam com parafusos especificos, especialmente desenhados para optimizar o 

trabalho do instalador. Os parafusos auto-perfurantes estão providos de rosca dupla, com cabeça 

estriada para facilitar a sua perfuração na placa. Temos assim uma maior garantia de que a cabeça 

do parafuso fica dentro da superficie da placa.

O aço fosfatado e aço acabado negro garante uma proteção contra a oxidação. 

REALIZAR LADOS EM PLACAS

PARAFUSOS

GALCE HEMBRA

GALCE MACHO

Mínimo 
10mm

PARAFUSOS 

FERRAMENTAS
REALIZAR LADOS EM PLACAS/ PARAFUSOS
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ALÇAPÕES
INSTALAÇÃO MUITO SIMPLES E RÁPIDO

O processo de instalação de alçapões  é muito simples e rápido uma vez que não se utiliza 

papel nas juntas, não é necessário esperar grande tempo para secar.

Medimos o alçapão para saber qual o corte a realizar e marcamos 

uma margem de 5 mm em cada lado, para garantir que encaixará 

perfeitamente. Cortamos a placa com ajuda de uma serra de mão.

Introduziremos armação do alçapão no espaço aproveitando a 

diagonal para facilitar a colocação. Apoiaremos a estrutura do 

alçapão na placa  e enquadraremos perfeitamente.

Preparamos a pasta de juntas e procederemos à primeira de mão 

tapando espaço que existe entre a placa e a estrutura do alçapão. 

aplicamos a segunda de mão sobre as juntas, corrigindo possíveis 

imperfeições.

Uma vez seca a massa de acabamento, colocamos a tampa do 

alçapão. 

Para pintar o alçapão, recomenda-se retirar a tampa e pintá-la em 

separado.

1

2

3

MARCAÇÕES 

APARAFUSAR

TRATAMENTO DE JUNTAS

COLOCAR A TAMPA DO ALÇAPÃO4



Um sistema mais rápido e muito mais simples Ɩ 49

ALÇAPÕES
EVITA CORTAR A PERFILARIA

Os alçapões que permitem o acesso a áreas escondidas que exigem manipulação adicional 

para trabalhar sistemas. A grande vantagem da gama de alçapões  é que suas medidas são 

projetados para evitar o corte na perfilaria de suporte do teto. 

Ou seja, se usarmos o sistema  com modelação 600 e os nossos alçapões 800x480 mm, 

1000x480 mm e 1200x480 mm, teremos uma grande área de trabalho sem a necessidade de 

modificar a perfilaria superior e evitando assim enfraquecer a estrutura do teto.

Podemos ver na imagem como o operador teve de fazer cortes 

na perfilaria que suporta o tecto de placa de gesso por este 

ter uma modulação de 300 mm não tem condições para entrar 

no alçapão completamente.Também o espaço 600x600 não 

garante a correta entrada do corpo, pelo que se vêm obrigados 

a realizar tarefas de manutenção da parte de fora do alçapão.

Se usarmos um teto  com uma modelação de 600 podemos 

a chegar a utilizar alçapões de medidas superiores, mesmo sem 

ter que modificar nem cortar a perfilaria superior. Ajudamos 

o operário a realizar o seu trabalho com uma maior comodidade 

e a possibilidade de aceder ao teto de uma forma muita mais 

segura.

ALÇAPÕES GESSO CARTONADO

ALÇAPÕES 

MEDIDAS APROPIADAS PARA EL TRABAJO Y LA SEGURIDAD

ACÚSTICAREJILLAMETÁLICAMARCO METÁLICOGRAVEDADAZULEJO
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A gama de transformados   baseia-se em complementar a placa  BASIC 

com uma série de elementos para responder às necessidades mais exigentes do 

utilizador, como podem ser isolamento acústico, isolamento térmico, barreira de 

vapor, antiradiação e segurança. 

 XPS

 PLOMO

 REFLEC

 LANA VIDRIO

 VAPOR

 ACUSMAD

 LANA ROCA

 XPE

 SEGURIDAD CARGA

KG
CARGA

PRODUCTO
EXCLUSIVO

PRODUCTO
EXCLUSIVO

PRODUCTO
EXCLUSIVO

TRANSFORMADOS
PARA OS REQUERIMENTOS MAIS EXIGENTES

TRANSFORMADOS ATT
bit.ly/transformadosATT
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Los sistemas  incluem um conjunto de peças préfabricadas que facilitam a instalação de so-

luções construtivas que requerem ângulos ou mudanças de altura no tecto. Estão desenvolvidas 

para levar a cabo decorações, fossos para ocultar iluminação, ou faixas perimetrais

PEÇAS ESPECIAIS
PARA ÂNGULOS E MUDANÇAS DE ALTURA NO TECTO

PEÇAS ESPECIAIS
bit.ly/piezasATT
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Na actualidade, as empresas e organizações do sector da construção e distribuição de materiais 

para tabiqueria interior estão a enfrentar uma necessidade de armazenamento.

As empresas necessitam gerir mais eficientemente os seus stocks e rotação de produtos.A nossa 

grande vantagem é não utilizar um produto para cada altura de tabique, são placas desenhadas 

para obter a máxima polivalência.

MENOR SUPERFICIE DE ARMAZÉM
REDUZ CUSTOS DE ARMAZENAGEM E LOGÍSTICA
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O sistema  está desenvolvido para assegurar condições de armazenamento ótimo.

PLACA 13 mm
1 Referencia

PLACA 13 mm

7 Referencia

GESSO CARTONADO

PLACA 15 mm
1 Referencia

PLACA 15 mm

6 Referencia

PLACA 20 mm
1 Referencia

PLACA 19 mm

4 Referencia

TOTAL TOTAL

13x1200x600
13x1200x3200
13x1200x3000
13x1200x2800
13x1200x2700

13x1200x2600
13x1200x2500
13x1200x2000

15x1200x3000
15x1200x2800
15x1200x2700

15x1200x2600
15x1200x2500
15x1200x2000

15x1200x600

20x1200x600
19x1200x3000
19x1200x2700
19x1200x2600
19x1200x2500

3 Referencias 17 Referencias

MENOR SUPERFICIE DE ARMAZÉM
PRODUTOS DE MAIOR ROTAÇÃO

TETOS E
DIVISÓRIAS

DE NOVA
GERAÇÃO
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As paletes de placa  estão protegidas com um plástico contra a humidade e sujidade que 

podia danificar as placas.

As medidas das paletes adptam-se perfeitamente aos espaços, sendo possível serem transportadas 

em carros comerciais. 

Não é necessário carregar o produto em camiões nem dispor de grandes superficies de armazém.

PALETE FUNCIONAL
TRANSPORTE NOS PEQUENO VEÍCULOS
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A comparação direta entre os custos dos dois sistemas de construção é sempre uma questão 

sujeita a variações.

Por um lado, temos o fato de que cada fabricante recomenda para os seus rendimentos do sistema, 

adaptando a um padrão e das características da placa. 

Além disso, também deve ser notado que a percentagem de resíduos é dificil de prever por 

diversos factores, tais como a própria geometria das obras ou a habilidade dos instaladores. 

Si se puede estrablecer una comparación directa en sistemas constructivos que constan de ele-

mentos comunes y son utilizados para requerimientos idénticos. 

Exemplo teto simple

PERFIL TC

CONSUMO DE PASTA

FITA DE PAPEL

 MODULAÇÃO 600 mm

 SISTEMA SEM PAPEL

Modulação 500 mm

Juntas com fita de papel

2,10 ml / m2

180 g / m2

2,52 ml / m2

450 g / m2

1,89 ml / m2

POUPANÇA 20%

POUPANÇA 60%

POUPANÇA 100%

GESSO CARTONADO

PRODUTO COMPETITIVO
COSTO INFERIOR
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O suporte de instalação pela equipa de especialistas monitora a instalação do sistema, com vasta 

experiência no trabalho na fase de desenvolvimento do novo sistema de . 

FORMAÇÃO A EQUIPAS DE INSTALAÇÃO

É importante que o trabalho se execute de uma forma correta para evitar incidentes e garantir um

acabamento perfeito do sistema.

Também se deve fazer o uso correto dos diferentes elementos do sistema   (placas, perfis e 

parafusos) e ser capaz de maximizar a produtividade para baixar o custo da obra.

CONTROLE DO USO DE MATERIAL

Para tirar o máximo proveito do sistema e, em particular, a baixa percentagem de desperdicio exis-

tem certos procedimentos (modulação de 600, uso de escofina…) que devem ser levados a cabo.

É importante utilizar a quantidade de massa e perfilaria corretas e poder utilizar os recortes da 

placas com o seu sistemas de encaixes .

10-15 mm

MinimoMinimo
10 mm10 mm

NO ATORNILLAR
LA PLACA AL CANAL

8-10 mm8-10 mm8-10 mm8-10 mm

APOIO DE MONITOR EM OBRA
FORMAÇÃO DE EQUIPAS E CONTROLO DE PRODUTIVIDADE
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O apoio técnico por parte do técnico designado permite conhecer as vantagens do sistema e 

serem capazes de utilizar à medidas das necessidades. Também se pode proporcionar apoio em 

obra para a coordenação dos instaladores.

FUNDAMENTOS TÉCNICOS DO SISTEMA

Foram feitos vários ensaios aos componentes do sistema  para garantir o correto funcionamento 

em todas as aplicações. 

GESTÃO DE OPERADORES E GRUPOS DE TRABALHO

Com um conhecimento mais profundo das vantagens de instalação dos técnicos podem fazer um 

melhor uso do sistema .

USO DE PRODUTOS NO SEU ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

Conhecendo as caracteristicas de cada produto especifico podese destinar o seu correto campo de 

aplicação, bem como qual a solução construtiva mais adequada a uma determinada necessidade.

VANTAGENS E COMPARAÇÃO DO SISTEMA ATT COM O GESSO CARTONADO

São muitas as vantagens do sistema att sobre o gesso cartonado. Prodemos dizer que o sistema 

 é uma evolução do tradicional sistema de gesso cartonado.

APOIO TÉCNICO E FORMAÇÕES
ASESORAMIENTO Y DOCUMENTACIÓN
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CONSUMIDOR
GRANDES VANTAGENS EM MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO

Todas as funções descritas neste documento deve ser traduzido para o bemestar e a habitabilidade 

ao usuário. Infelizmente às vezes não é , e escolhe sacrificar aspectos fundamentais reduzindo 

custos afetam diretamente a qualidade do produto: densidade do produto, a espessura, a qualidade 

dos materiais. Nós podemos garantir que todos os sistemas  desenvolvidos são orientados 

para oferecer total satisfação a todas as partes envolvidas e particularmente o seu usuário final. 

Em qualquer caso, os sistemas  demonstraram ter caracteristicas técnicas superiores aos 

sistemas tradicionalmente utilizados.Isso prova ser possível oferecer um produto competitivo e, 

simultaneamente, com altas características técnicas para tornar a nossa vida mais confortável.  

OUTROS COMÉRCIOS
Facilidade de trabalho e acabamento superficial liso

ELETRICISTA

Reparações sem barulho.

PINTOR

Acabamento mais liso e superficie homogênea

CANALIZADOR

Evita ruídos e furos nas tubagens.

CARPINTEIRO

Evitar utilizar pré-marcos de 70 mm.

LADRILHADOR

Não é necessário utilizar ferramentas especiais

FOLLETO USUARIO
bit.ly/usuarioATT
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DOCUMENTAÇÃO E ENSAIOS
ASSESSORIA E DOCUMENTAÇÃO

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA ENSAIOS
Convidamos a subscrever o nosso canal 

do Youtube, mantendo-o a par de todas 

as actualizações que a nossa equipa de 

instalação partilha e esclarece as suas 

dúvidas nos comentários dos videos.

No nosso site dispomos de um separador 

specifico onde podem descarregar toda a 

informação técnica dos produtos (Fichas 

Técnicas, Marcação CE, Ensaios Acústicos, 

Certificados de Qualidade...).

CANAL DE INSTALAÇÃO
Convidamo-lo a subscrever o nosso canal do Youtube. Mantenha-se ao corrente de todas as atualizações 

que a nossa Equipa de Instalação partilha e coloque as suas dúvidas nos comentários dos vídeos. 

Informe-se do procedimento correto passo a passo e com exemplos.

Descobre o procedimento para uma instalação correta passo a passo e com exemplos práticos das 

principais soluçoes construtivas, necessário para aproveitar ao máximo as vantagens dos sistemas 

.

Lembre-se que também poderá pedir informação e assessoria técnico através do nosso e-mail:

consultas@alterontechosytabiques.com

PARA UMA INSTALAÇÃO CORRECTA
WWW.YOUTUBE.COM/INSTALACIONATT

FICHAS TÉCNICAS
bit.ly/attFICHAS

ENSAIOS ISOLAMENTO
bit.ly/ATTaislamiento
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