A PLACA DE

CIMENTO

PARA SE TRABALHAR
COMO MADEIRA

NÃO R
E
REQUENTAS
AM
FERRPECIAIS
ES

• Resistente à chuva e ao vento
• Não queima nem enferruja
• Resistente aos insetos e pragas
• Muito mais econômica
• Não apodrece ou solta pedaços
USO SEGURO
Da mesma forma que outros materiais utilizados na construção, como areia, tijolos e afins, as chapas autoclavadas de cimento
também contém sílica cristalina. A exposição prolongada ao pó liberado do corte e lixamento, pode produzir irritações nos olhos e
sistema respiratório, silicose ou câncer pulmonar. Como precaução é fundamental o uso de EPI´s (capacete, máscara, óculos, luvas
e protetor auricular quando necessário). No uso de ferramentas elétricas para corte e lixamento das placas, deve-se umedecer
levemente o produto. A manipulação e o uso dos produtos deve ser em condições normais e segundo as especificações indicadas. O fabricante
reserva-se ao direito de realizar mudanças na especificação de seus produtos sem aviso prévio.

Conheça  .
A placa de cimento versátil, resistente e econômica
para todos os tipos de aplicações.

MODO DE INSTALAÇÃO
ARMAÇÃO DA ESTRUTURA

SUPERBOARD MULTIPLACA é instalada em uma estrutura composta por ripas de madeira pregadas.

• Use preferencialmente madeira seca e aparelhada.
• Verifique se a estrutura está nivelada e lisa.
• Ripas mais utilizadas: 2,5x5,0 cm, 3,0x5,0 cm e 3,5x6x0 cm.

Monte a estrutura conforme foi medida. Prenda as ripas verticais de 2,5x5,0 cm às partes superior e inferior da estrutura com pinos,
mantendo um espaçamento de 40 cm entre cada uma. Reforce a estrutura com ripas horizontais presas entre as verticais.

FIXAÇÃO DA PLACA

SUPERBOARD MULTIPLACA deve ser fixada à estrutura de madeira com pregos 15x15 com cabeça ou parafusos de

25 mm para madeira.
Instale as placas no sentido vertical com a face lisa para frente. Pregue ou aparafuse do centro para as bordas da estrutura.
Os pregos ou parafusos devem estar a uma distância máxima de 30 cm entre si.
Nos encontros entre placas deve-se deixar um espaçamento mínimo igual à espessura da placa utilizada.
Para o teto, repita o mesmo procedimento.

CORTE
SUPERBOARD MULTIPLACA pode ser cortada com as ferramentas comuns de carpintaria. Com a ajuda de uma régua ou ripa de
madeira, risque a placa criando um sulco de 1,5 mm de profundidade. Corte a placa flexionando-a para cima e para baixo. Após
cortada, use uma lixa para eliminar as imperfeições.

PINTURA

SUPERBOARD MULTIPLACA pode ser pintada com qualquer tinta para superfícies de cimento. A superfície da placa deve estar

limpa e seca para este procedimento. Papéis de parede também podem ser aplicados.

DIMENSÕES

Espessura

Largura

Comprimento

4 mm
3,5 mm

1200 mm
1200 mm

2200 mm
1100 mm

Peso

14,5 Kg
6,35 Kg
Para consultas
ou dúvidas sobre
Superboard Multiplaca,
entre em contato
através do telefone:
(11) 3780-5510

Fotos meramente ilustrativas. Mantenha sua cidade limpa.

Rua Helena, 140 - conjunto 33 e 34
Vila Olímpia – São Paulo – SP
CEP: 04552-050
Tel.: (11) 3780-5510
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