


Visando oferecer informações e orientações 

para o melhor aproveitamento das placas 

cimentícias Eterplac (Standard, Wood e Stone),

a Eternit  elaborou este catálogo técnico.

Nele você encontrará orientações para

utilizar os produtos da forma mais eficiente,

obtendo ótimos resultados estéticos,

técnicos e econômicos.

Consulte os técnicos e especificadores Eternit

para verificar a disponibilidade dos produtos 

e a relação dos distribuidores e revendedores

em sua região.

A Eternit coloca à sua disposição uma

equipe técnica para mais informações sobre

os produtos. 

Os dados constantes neste catálogo não devem ser considerados
normas para todas as construções. É importante sempre que for utilizar 

tais produtos consultar um profissional da área, como um engenheiro ou 
calculista estrutural. Os desenhos nele contidos são meramente ilustrativos. 

Em caso de dúvida,  entre em contato com a Eternit.  A Eternit se reserva o 
direito de alterar informações sem aviso prévio.
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ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

LINHA ETERPLAC

STANDARD

Produzida com a tecnologia CRFS - Cimento Reforçado com 
Fio Sintético, atendendo às normas ISO 8336 e NBR 15498 
classe A3, é ideal para projetos que exijam versatilidade, 
rapidez na montagem e um excelente acabamento.
Em função da ótima performance técnica, facilidade de 
manuseio, durabilidade, estabilidade e resistência à umidade, 
a Eterplac é um produto de vedação que proporciona:
• Ampla versatilidade de uso;
• Ótima relação custo-benefício: redução dos custos com 
a mão de obra e o desperdício de material, bem como dos 
prazos de entrega.

A linha Eterplac satisfaz as exigências técnicas da construção moderna, oferecendo total versatilidade e 
permitindo as mais variadas aplicações, tais como:

Resistente a intempéries (ideal para área externa);

Aceita vários acabamentos (similar à alvenaria 

convencional);

Resistência a impactos; 

Flexibilidade; 

Meio ambiente (gastos reduzidos, sem entulhos, 

reciclável e produção de baixo impacto ambiental).

Características gerais

Incombustível;

Impermeável (80% cimento. Pouca absorção de água);

Não oxida (sem materiais corrosivos);

Não apodrece (composição que não favorece 

desenvolvimento de micro-organismos);

Durabilidade (microconcreto armado. Composição: 

fibra e cimento);

Densidades aproximadas:

Resistência à flexão: 

Variação dimensional (sat - seco estufa):                             Aprox. 2,0 mm/m

Condutibilidade térmica:                       0,48 W/m.K

Combustibilidade:                                                                                          Material incombustível (ISO 1182/90)

Seca: 1,40 g/cm³
Ambiente: 1,70 g/cm³ 
 
Saturada: 11 MPa
Ambiente: 14 MPa

Características físicas

APLICAÇÕES

• Paredes curvas;

• Paredes diafragma;

• Paredes internas (áreas secas e 

úmidas);

• Paredes externas sujeitas a 

intempéries;

• Paredes Steel Framing;

• Sinalizações/fundo para luminosos;

• Enclausuramento de estruturas 

(metálicas/concreto);

• Revestimentos;



• Como parede/fechamento, substitui o chapisco, emboço e reboco das paredes convencionais;

• Quando utilizada como cortina (“parede diafragma”), proporciona ao local melhor aeração das paredes 
úmidas, ocultando paredes deterioradas;

• Ótimo comportamento em relação à umidade: fator preponderante para uso em áreas molhadas ou externas;

• Possui grande durabilidade e resistência a impactos;

• Possui uma superfície que aceita diversos tipos de revestimento, tais como laminado melamínico, cerâmica, 
verniz acrílico e pintura e massa texturizada com base acrílica;

• A praticidade e a rapidez da montagem dos sistemas proporcionam redução da mão de obra e do 
desperdício de materiais, agilizando os prazos de entrega da obra;

• As paredes/fechamentos permitem que seu interior possa receber diversos isolamentos termoacústicos, tais 
como lã de rocha, lã de vidro, lã de pet, EPS e PU, proporcionando conforto termoacústico ao ambiente.

Eterplac Standard - Placa lisa e prensada que proporciona excelente desempenho. Pronta para receber 
qualquer tipo de acabamento, como revestimento cerâmico, papel de parede, pintura ou texturas. 
Utilize sempre tintas acrílicas à base de água.

As dimensões reais das placas têm 3 mm a menos em ambos os sentidos, em função da junta necessária entre as peças.

APLICAÇÕES
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Pequenos arremates, móveis, 
elementos decorativos, dutos de ar-
condicionado e divisórias leves.

Paredes internas em áreas secas e 
úmidas, shafts, paredes diafragma, 
aplicadas com ou sem revestimento.

Utilizadas em áreas secas e úmidas, 
internas e externas em sistema Steel 
Framing ou Wood Framing.

Utilizada na compatibilização com 
montagens em Drywall ou em 
aplicações que necessitem de maior 
desempenho técnico.

ESPESSURA 
(mm)

COMPRIMENTO 
(m)

PESO 
(kg)

PESO 
(kg/M2) AMBIENTES

ÁREA 
(M2)

LARGURA 
(m)

Tabela peso/dimensões nominais

VANTAGENS



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

WOOD

STONE

A placa é texturizada com nervuras da madeira in natura. Em 
função de suas características, apresenta boa performance 
técnica, durabilidade e resistência à umidade. Pode ser 
utilizada em fechamentos externos, paredes internas, fachadas, 
construções Steel Framing, entre outras aplicações, atendendo 
à NBR 15498/2007 da ABNT - Placa Plana Cimentícia.

A placa é texturizada com acabamento de pedra in natura. Em 
função de suas características, apresenta boa performance 
técnica, durabilidade e resistência à umidade. Pode ser 
utilizada em fechamentos externos, paredes internas, fachadas, 
construções Steel Framing, entre outras aplicações, atendendo 

à NBR 15498/2007 da ABNT - Placa Plana Cimentícia.

Wood/Stone sem pintura
Placa cimentícia texturizada sem pintura. Pronta para ser pintada de acordo com as recomendações do 
fabricante da tinta. 
Utilizar sempre tintas acrílicas à base de água.

PRODUTO

Paredes internas em áreas secas e úmidas,
shafts, paredes diafragma.

Utilizadas em áreas secas e úmidas,
internas e externas em sistema Steel Framing.
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As dimensões reais das placas têm 3 mm a menos em ambos os sentidos, em função da junta necessária entre as peças.

Tabela peso/dimensões nominais
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EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA

Capacete Óculos de proteção Luvas Máscara

Protetor 

auricular

Trena ou metro                                                                                          Serra policorte para corte dos perfis 
metálicos estruturais    

Cordão para marcação                                                                              Tesoura para corte dos perfis 
metálicos                                                                                    

Cordão de nylon para alinhamento                                                  
Levantador de placa para levantar a 
placa verticalmente e ajustá-la
ao teto

Prumo de face Espaçador Eterplac

Laser para marcação
Espátula específica para aplicação
e recobrimento da tela na junta
(10 e 15 cm)

Nível magnético vertical e horizontal Esquadro

Serrote comum para corte da placa
Desempenadeira de lâmina curta 
para acabamento de junta normal 
(28 cm)

Serra mármore para corte da placa
Parafusadeira com rotação 0-2000/
RPM, regulagem de profundidade e 
ponta magnética

Serra copo para furos circulares, 
adaptável à furadeira elétrica Furadeira

Plaina para desbastes das bordas 
das placas Finca pino

Ferramentas
Para a montagem dos sistemas construtivos com Eterplac, é necessário que o instalador esteja munido das 
seguintes ferramentas:



TRANSPORTE, MANUSEIO E 
ARMAZENAMENTO

(Válidos para Eterplac Standard, Eterplac Wood, Eterplac Stone)

• As placas devem ser transportadas unitariamente, sempre na vertical, por dois homens;

• A descarga é normalmente feita pela lateral do caminhão com os homens de cima deslizando a placa sobre 
duas vigas encostadas à pilha, para que os que estão embaixo a peguem, colocando-a sobre os suportes;
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• O local deve ser plano, firme e de fácil acesso para descarga;

• As placas devem ser empilhadas e apoiadas sobre sarrafos de 7,5 x 7,5 cm, nivelados e com distância máxima 
de 40 cm entre si, formando todos eles um mesmo plano, ou em pranchas de madeira niveladas. Em ambos os 
casos, não deverá haver balanços livres nas laterais das placas.

Para o armazenamento e transporte, devem ser respeitadas as seguintes quantidades:
Placas 06 mm:  pilhas com 80 peças
Placas 08, 10 e 12 mm: pilhas com 50 peças

• Para estocagem, é admitido o empilhamento máximo de quatro pilhas sobrepostas; 

• Para acomodação sobre transporte (carreta/caminhão), o empilhamento máximo é de duas pilhas.

• Para manter a boa aparência das placas cimentícias, recomenda-se o armazenamento em ambiente fechado 
ou a cobertura das pilhas com lona ou plástico;



SISTEMAS CONSTRUTIVOS COM ETERPLAC

SISTEMAS

LIGHT STEEL FRAMING

Light Steel Framing

Light Steel Framing é um sistema construtivo de concepção racional que tem como principal característica 
uma estrutura constituída por perfis formados a frio, de aço galvanizado, que são utilizados para composição 
de painéis estruturais e não estruturais, vigas secundárias, vigas de piso, tesouras de telhado e demais 
componentes. Neste sistema, as paredes podem ser construídas no solo e, posteriormente, erguidas e 
colocadas no local definitivo, sendo então fixadas na fundação através de buchas de ancoragem. As janelas 
e outras aberturas necessitam de processos próprios de montagem, uma vez que são providas de vigas de 
cabeceira. O telhado também é totalmente construído com elementos metálicos, sejam eles vigas ou tesouras. 
Concluída, a estrutura assemelha-se a uma enorme gaiola de peças metálicas interligadas através de parafusos
autoatarrachantes.

Light Steel Framing

Os montantes e guias utilizados nas construções em Light Steel Framing são fabricados a partir de chapas 
de aço galvanizado que podem receber três tipos de tratamento: zincado por imersão a quente, zincado por 
eletrodeposição e alumínio-zinco por imersão a quente. Essas peças variam tanto na seção como na espessura, 
de acordo com o fim a que se destina o elemento estrutural. Para as paredes, é comum o uso de espessuras 
entre 0,95 e 3,0 mm. A galvanização permite garantir a durabilidade das peças metálicas durante centenas 
de anos. A engenharia empregada visa tornar a estrutura resistente a qualquer tipo de ação da natureza. As 
principais dimensões usuais dos perfis de aço utilizados na montagem da estrutura são:
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DESIGNAÇÃO DIMENSÕES LARGURA DA ALMA  (bw) LARGURA DA MESA  (bF) LARGURA DO ENRIJECEDOR 
DE BORDA (D)

Montante   90 x 40  90       40                  12

Montante   140 x 40  140       40            12

Montante   200 x 40  200       40            12

Montante   250 x 40  250       40            12

Montante   300 x 40  300       40            12

Guia   90 x 40  92       38            -

Guia   142 x 38  142       38            -

Guia   202 x 38  202       38            -

Guia   252 x 38  252       38            -

Guia   302 x 38  302       38            -

*Medidas em mm

Montagem/encaixe
• As placas devem ser montadas, preferencialmente, do centro para as extremidades e de cima para baixo;

• Quando ambas as faces da estrutura da parede receberem placas cimentícias, as juntas das placas da face 
interna e da face externa não devem coincidir no mesmo montante, para garantir a rigidez do conjunto;

• Todas as juntas devem ser feitas sobre montantes ou guias.

Encontro entre dois painéis em linha
• As juntas das placas nunca devem coincidir com as juntas dos painéis.
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Tratamento de juntas
• Aplicar o impermeabilizante nas duas faces da placa seca (recomenda-se que isso seja feito após um dia de 
sol forte). O ideal são duas demãos. Para aplicação da segunda demão, a primeira deve estar seca ao toque;

• O produto pode ser aplicado com pincel, rolo ou spray;

• Utilizar selante adesivo à base de água ou mástique de poliuretano com propriedades elásticas para 
preenchimento da junta;

• A critério do projetista, pode-se variar o espaçamento. Porém, ele nunca deve ser inferior a 3 mm.

*Como tratamento para ocultar as 
fixações, deve-se aplicar o mesmo selante 
adesivo à base de água ou de cura neutra 
para materiais porosos na cor desejada.

Perfil

3 mm

Eterplac

Selante
impermeabilizante
ou pintura acrílica à 
base de água

Selante adesivo à base 
de água ou cura neutra ou 
mástique de poliuretano

Selante adesivo à 
base de água ou 
cura neutra para 
materiais porosos na 
cor desejada.

3
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Selante adesivo à base 
de água ou cura neutra 
para materiais porosos 
na cor desejada.

Perfil tipo cantoneira 
de alumínio colado 
com selante adesivo 
de cura neutra para 
materiais porosos na 
cor desejada.
Para o padrão 
carvalho, sugere-se 
alumínio anodizado 
na cor bronze.
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Perfil tipo cantoneira 
de alumínio colado com 
selante adesivo de cura 
neutra para materiais 
porosos na cor desejada.
Para o padrão carvalho, 
sugere-se alumínio 
anodizado na cor bronze.

Recomendações
1. Aplicar duas demãos de selante impermeabilizante em toda a superfície e bordas, que deverão estar limpas 
e isentas de poeira. Aguardar a secagem de acordo com as recomendações do fabricante do produto.
2. Limpar novamente a região onde será aplicado o selante adesivo à base de água ou mástique de 
poliuretano.
3. Aplicar o produto removendo o excesso com espátula de silicone imediatamente após a aplicação.
4. Após a secagem indicada pelo fabricante, as placas estarão prontas para receber pintura com tinta acrílica à 
base de água. 
5. Somente na junta aparente podem-se colocar as placas alinhadas.
6. Utilizar produto com propriedades elastoméricas em sua composição para o perfeito acabamento.

Juntas de canto
• Para juntas de canto, utilizar 
selante adesivo à base de água 
ou mástique de poliuretano com 
propriedades elásticas, mantendo o 
espaçamento mínimo de 3 mm.

SELANTE ADESIVO 

SELANTE ADESIVO À BASE DE ÁGUA

SELANTE ADESIVO À BASE DE ÁGUA

OU MÁSTIQUE DE POLIURETANO

OU MÁSTIQUE DE POLIURETANO

PERFIL

ETERPLAC

SELANTE IMPERMEABILIZANTE

SELANTE ADESIVO À BASE DE ÁGUA
OU MÁSTIQUE DE POLIURETANO 3 mm



Revestimentos
A Eterplac satisfaz as exigências técnicas da construção moderna, oferecendo total versatilidade e permitindo 
os mais variados revestimentos, tais como massas e texturas acrílicas com propriedades elásticas, cerâmica, 
porcelanatos, azulejos, pastilhas e laminado melamínico (recomendamos a utilização de argamassa flexível 
do tipo AC III). Para aplicar qualquer revestimento, o indicado é que a superfície esteja limpa, livre de poeira, 
graxa, óleo e partículas soltas.

Para encontros laterais ou de topo entre placas, sugere-se um perfil de seção maior do que as estruturas 
intermediárias para evitar que a fixação seja feita muito perto da borda, menor do que o limite recomendado 
(15 mm).

*Como tratamento para ocultar as 
fixações, deve-se aplicar o mesmo selante 
adesivo à base de água ou de cura neutra 
para materiais porosos na cor desejada.

Perfil

3 mm

Eterplac

Selante
impermeabilizante
ou pintura acrílica à 
base de água

Selante adesivo à base 
de água ou cura neutra ou 
mástique de poliuretano

Selante adesivo à 
base de água ou 
cura neutra para 
materiais porosos na 
cor desejada.

3
 m

m

Selante adesivo à base 
de água ou cura neutra 
para materiais porosos 
na cor desejada.

Perfil tipo cantoneira 
de alumínio colado 
com selante adesivo 
de cura neutra para 
materiais porosos na 
cor desejada.
Para o padrão 
carvalho, sugere-se 
alumínio anodizado 
na cor bronze.
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Perfil tipo cantoneira 
de alumínio colado com 
selante adesivo de cura 
neutra para materiais 
porosos na cor desejada.
Para o padrão carvalho, 
sugere-se alumínio 
anodizado na cor bronze.

*Para mais informações a respeito do selante adesivo, consulte a equipe técnica da Eternit.

Encontro de placas a 90 graus
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LEGENDA
A = 400 mm
B = 400 mm

MÍNIMO 4 cm 

FIXAÇÃO

Distanciamento das fixações
A fixação correta da Eterplac deve obedecer aos seguintes distanciamentos:

a. Distanciamento entre fixações
- Horizontal: 300 mm a 400 mm
- Vertical: 200 mm a 300 mm

b. Distanciamento mínimo de 15 mm das bordas;

c. Não colocar fixadores nos vértices das placas;

d. As fixações verticais e horizontais nos vértices devem manter
a distância de, no mínimo, 100 mm e 50 mm das bordas,
respectivamente, evitando formar ângulos de 45º;

e. Distância mínima entre as placas (juntas de dilatação): 3 mm;

f.  Nos montantes compartilhados por duas placas,
alternar as linhas de fixação para não fragilizar a estrutura
com furos segmentados.
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Parafuso organometálico para fixação em perfis metálicos, com ponta 

broca, cabeça autoescariante e aletas de expansão. Dimensões: 8 x 1. 1/4” 

(4,2 x 32 mm)

Fixação
• A fixação das paredes estruturais às fundações é efetuada através de buchas de ancoragem providas de 
porca de aperto;

• Paredes com função não estrutural podem ser ancoradas com finca pino acionado a pólvora;

• Todas as peças metálicas da estrutura são interligadas através de parafusos de aço galvanizado, 
autoperfurantes e autoatarrachantes, ou seja, os parafusos abrem o seu próprio orifício e não necessitam de 
porca;

• Os materiais de enclausuramento da estrutura, tanto pelo interior como pelo exterior, também são fixados 
através de parafusos;
• Os parafusos diferem em comprimento e espessura, bem como no formato da cabeça e da broca, conforme 
os locais em que são empregados. Cabe ao engenheiro projetista selecionar o tipo e a quantidade de 
parafusos a colocar em cada conexão; 

• Indicamos a colocação de banda acústica na parede estrutural, que ficará em contato com a fundação para a 
melhor acomodação.

Banda acústica
A “banda acústica” ou “fita de isolamento” é uma fita autoadesiva de espuma de elastômero que deve ser 
posicionada entre a guia e o piso na fixação dos painéis de Steel Framing, bem como entre montantes e 
juntas de placas cimentícias. Por sua elasticidade, essa fita adapta-se à rugosidade e às imperfeições das 
superfícies e, desse modo, aumenta a vedação e absorve as vibrações sonoras, atenuando significativamente a 
transmissão de ruídos entre ambientes contíguos.

Fixação entre perfis metálicos

Bucha para fixação de objetos nas placas cimentícias

Fixação entre placas e perfis

Parafuso galvanizado autoperfurante, cabeça extraplana e ponta broca para 

perfis. Dimensões: 8 x 1. 1/2” (4,2 x 13 mm)

Prego de aço tipo ardox ou anelado para fixação em estrutura de madeira, 
zincado a fogo. Recomendamos usar a madeira autoclavada. A utilização de 
madeiras de baixa qualidade pode resultar em deformações e patologias em 
sua obra. Dimensões: 15 x 15 mm

Bucha de expansão Kwik-Tog com parafuso de 6 x 2”. Ideal para fixação 
de quadros elétricos, espelhos, luminárias e acessórios para banheiro. 
Dimensão: 3/8”. Carga máxima: 15 kg (consultar fabricante de fixação para mais 

informações)

Bucha basculante Toggler Bolt com parafuso de 1/4” x 2. 1/2”. Indicado 
para móveis planejados e equipamentos com maior carga. Dimensão: 3/8”
Carga máxima: 30 kg (consultar fabricante de fixação para mais informações)

PARAFUSO ORGÂNICO-METÁLICO PARA FIXAÇÃO
EM PERFIS METÁLICOS, COM PONTA BROCA, CABEÇA
AUTOESCARIANTE E ALETAS DE EXPANSÃO 
DIMENSÕES: 8 x 1.1/4”  (4,2 x 32mm) 

PREGO DE AÇO TIPO ARDOX OU ANELADO PARA FIXAÇÃO EM
ESTRUTURA DE MADEIRA, ZINCADO A FOGO

RECOMENDAMOS UTILIZAR MADEIRA AUTOCLAVADA, A UTILIZAÇÃO
DE MADEIRA3 DE BAIXA QUALIDADE PODE RESULTAR EM
DEFORMAÇÕES E PATOLOGIAS EM  SUA OBRA 
DIMENSÕES: 15 x 15mm

BUXA DE EXPANSÃO KWIG-TOG COM PARAFUSO DE 6 x 2”. IDEAL 
PARA FIXAÇÃO DE  QUADROS ELÉTRICOS, ESPELHOS, LUMINÁRIAS
E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO.

DIMENSÕES: 3 / 8*
CARGA MÁXIMA: 15 Kg
(Consultar fabricante de fixação para maiores informações)

BUXA BASCULANTE TOGGLER BOLT COM PARAFUSO DE 1/4” x 2  1/2” .
INDICADO PARA MÓVEIS PLANEJADOS E EQUIPAMENTOS CIM MAIOR CARGA.

DIMENSÕES: 3 / 8*
CARGA MÁXIMA: 30 Kg
(Consultar fabricante de fixação para maiores informações)

PARAFUSO GALVANIZADO AUTO-PERFURANTE, CABEÇA
E EXTRAPLANA E PONTA BROCA PARA PERFIS
DIMENSÕES: 8 x 1.1/2”  (4,2 x 13mm) 

BUXA DE EXPANSÃO KWIG-TOG COM PARAFUSO DE 6 x 2”. IDEAL 
PARA FIXAÇÃO DE  QUADROS ELÉTRICOS, ESPELHOS, LUMINÁRIAS
E ACESSÓRIOS PARA BANHEIRO.

DIMENSÕES: 3 / 8*
CARGA MÁXIMA: 15 Kg
(Consultar fabricante de fixação para maiores informações)

BUXA BASCULANTE TOGGLER BOLT COM PARAFUSO DE 1/4” x 2  1/2” .
INDICADO PARA MÓVEIS PLANEJADOS E EQUIPAMENTOS CIM MAIOR CARGA.

DIMENSÕES: 3 / 8*
CARGA MÁXIMA: 30 Kg
(Consultar fabricante de fixação para maiores informações)



Modulação
• Para paredes internas e externas, devem ser utilizados montantes e guias metálicos de aço galvanizado de, 
no mínimo, 0,95 mm;

• A distância entre montantes deverá ser dimensionada em função das particularidades de cada obra, 
respeitando-se os valores máximos conforme a tabela abaixo:

Sistemas de paredes com tratamento acústico e resistência ao fogo
As placas cimentícias Eterplac apresentam um excelente desempenho em conjunto com sistemas de 
construção a seco. Na formação de paredes em Steel Framing, é possível criar combinações conforme a 
necessidade da obra. Veja abaixo dois exemplos diferentes de montagem das paredes e seus desempenhos:

ESPESSURA DA PLACA 
(mm)

DISTÂNCIA MÁXIMA ENTRE MONTANTES 
(mm)

6 

8 

10 

12

300 

400 

400 

400

Especificações:

• Eterplac Eternit 10 mm

• Perfil Metálico: montante de 90 mm

• Eterplac Eternit 10 mm

Isolamento
Acústico

45 db

Especificações:

• Eterplac Eternit 10 mm

• Eterplac Eternit 10 mm

• Perfil Metálico: montante de 90 mm

• Lã de Mineral 50 mm

• Eterplac Eternit 10 mm

• Eterplac Eternit 10 mm

57 db

110 90

10

10

400 mm

130 90

10
10

10
10

400 mm

Isolamento
Acústico



ALTURA DA ETERPLAC

FLEXIBILIDADE PARA PAREDES CURVAS

A Eterplac possuí flexibilidade suficiente para fechamento de paredes curvas.
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*Para curvaturas de raio inferior a 2 m, consultar o corpo técnico Eternit.



GENERALIDADES=

SISTEMAS DE FACHADA

As placas arquitetônicas para fechamento de edifícios funcionam como um elemento de revestimento 
para o sistema de construção industrializada. Os sistemas de instalação desenvolvidos pela Eternit fazem a 
diferença no aspecto final, no preço, na flexibilidade e na aceitação geral do produto pelo cliente. As principais 
vantagens desses sistemas são:

• Fácil instalação;

• Durabilidade e resistência às intempéries;

• Resistência a impactos;

• Alternativa estética de fixação;

• Flexibilidade; 

• Leveza.

IMPORTANTE:
O desenho da estrutura deve ser avaliado de acordo com normas específicas e condições locais.

S
is

te
m

a
s 

E
sp

e
c
ia

is
E

te
rp

la
c

Padrão alinhado com painéis verticais Padrão alinhado com painéis horizontais
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Padrão semialinhado com painéis horizontais Padrão livre com painéis horizontais

Sugestão de tipos de perfis para estruturas
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Atenção para o detalhe de posicionamento 

da paginação em caso de intervalos entre 

estrutura.

Padrão semialinhado com painéis horizontais Padrão livre com painéis horizontais

Sugestão de tipos de perfis para estruturas
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Atenção para o detalhe de posicionamento 
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> ou = a 100 mm 

> ou = a 40 mm 

> ou = a 100 mm 

> ou = a 40 mm

Perfis para fixação em encontro de placas 

Perfis para fixação intermediária 

Perfis para fixação intermediária 

Perfis para fixação em encontros de placas



ESTRUTURA EM AÇO GALVANIZADO 
TUBULAR PARA FACHADA

É muito importante conferir a estrutura para que
os furos sejam perfeitamente posicionados.
Verifique o diâmetro recomendado no item
“FIXAÇÕES”. 

Utilizar parafuso duro com regulagem de
profundidade e tomar os devidos cuidados para
não errar os locais de fixação.

Obs.: É muito importante utilizar um gabarito espaçador para garantir o distanciamento de exatos 3 mm ou mais no encontro entre placas.

Posicionar a placa sobre a estrutura.

Passo 1

Passo 3

Aplicar selante adesivo de cura neutra no
espaçamento de 3 mm do encontro entre as placas.   

Passo 4

Passo 2



ACABAMENTO PARA JUNTA

Aplicar fita crepe em todas as bordas, criando uma
máscara também ao redor dos pontos de fixação. 

Padrão Standard: Limpar a superfície com pincel
seco para remoção de poeira e, posteriormente,
pano úmido. Aguardar secagem. 

Passo 2Passo 1

*Caso haja necessidade, remover as rebarbas de
cortes com lixa fina.

Passo 4

Remover em seguida o excesso do produto aplicado
no preenchimento, alisando-o com o fundo do tubo
para criar acabamento “meia-cana”. 

 Preencher toda a junta e pontos de fixação com
selante adesivo à base de água ou de cura neutra
para materiais porosos na cor branca ou cinza.   

Certificar-se de que o produto aplicado poderá
receber pintura acrílica à base de água.

Passo 3

Passo 5 Passo 6

Remover a fita crepe imediatamente (antes que se
inicie a secagem do selante). 

 Aguardar a secagem e aplicar a pintura desejada. 
Utilizar sempre produtos elastoméricos acrílicos à
base de água.

PASSO A PASSO



Para mais informações,

entre  em contato com a equipe técnica Eternit.

www.eternit.com.br

A Eternit se reserva o direito de alterar informações sem aviso prévio. Fotos e aplicações meramente ilustrativas.

0800 021 1709
De segunda a sexta das 8h às 17h

sac@eternit.com.br


