MANUAL

COMPARATIVO

DE INSTALAÇÃO

Laje pré-moldada comum cálculo prático
Residência de 200m²
Laje com cerâmica h=12(8+4) ou com EPS h=13(9+4)

Peso - elementos de enchimento + vigotas
Tipo de material
Enchimento
Vigotas

Cerâmica

EPS

Quant.

2.625 lajotas

14,83 m³

Peso

9.187 kg

163 kg

Quant.

526,3 m

416,7 m

Peso

4.737 kg

3.750 kg

13.924 kg

3.913 kg

Total

Redução de peso

LAJES EM EPS
6

EPS

É RECICLÁVEL

PRODUZIDO
NO PARÁ

10.011 kg

Tempo para carga e descarga das vigotas e enchimento
Tipo de material

Cerâmica

EPS

4 homens

5:00 horas

1:30 hora

Economia

70%

3 viagens com eps equivalem a 1 viagem com cerâmica

Maior
transformadora
de EPS da
América
Latina

Tempo para montagem da laje (consumidor ﬁnal)
Tipo de material

Cerâmica

EPS

6 homens

6 dias

2 dias

Economia

70%

Maior produtividade - 1 placa de eps equivale a 5 lajotas
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Consumo de concreto (capa)
Tipo de material

Cerâmica

EPS

Volume

9,79 m³

8,81 m³

Economia

10%

*dados aproximados, pode haver variação para mais ou para menos

Maior transformadora
de EPS da
América Latina

MANUAL
DE INSTALAÇÃO

1º PASSO TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
O Transporte deve ser feito preferencialmente em caminhões
baús. Temos parceiros logísticos especializados para garantir
uma entrega rápida e segura.
As lajotas de EPS devem ser armazenadas ao abrigo da chuva,
do vento e do sol, aﬁm de que a variação climática não altere a
soldabilidade das peças.

IMPORTANTE! Uma montagem bem feita é garantia de uma
laje segura, evitando acidentes com operários e deformações na
laje. Siga à risca as informações mencionadas.

Não pise diretamente sobre o EPS menor que 120mm. Use
uma tábua como passarela, apoiada sobre as vigotas, para
fazer a montagem da laje;

Errado

Para cortar o EPS pode-se usar uma cegueta, estilete, serrote
ou soprador térmico.

Correto
Altura máxima de 15 cm

Siga basicamente o mesmo processo de concretagem das lajes
convencionais, observando estas recomendações:
O concreto deve ser especiﬁcado por seu engenheiro
calculista ou seu fabricante de laje, evitando que, ao
espalhar, ele venha a criar bolhas e não ﬁque uniforme entre
as vigas;

2º PASSO ESCORAMENTO E MONTAGEM
Seu fabricante de lajes mandará junto com as lajotas de EPS,
uma planta de montagem, onde constará: a altura ideal do EPS,
os detalhes sobre escoramento, espaçamento entre as escoras e
o tempo que a laje deverá permanecer escorada.

4º PASSO CONCRETAGEM

Tábua para apoio

Corte do EPS

3º PASSO ELÉTRICA E HIDRÁULICA

O concreto deve ser lançado a uma altura máxima de 15cm,
pois um jato lançado de maior altura pode quebrar o EPS;
Para lajotas com espessura menor que 90mm, o correto é
espalhar o concreto aos poucos e uniformemente;
Nunca despejar a massa de concretagem em um só lugar,
nem mesmo sobre tábua ou madeirite, evitando danos às
lajotas de EPS, vigas treliçadas e escoramento.

5º PASSO REVESTIMENTO

Não corte o EPS sobre a laje, evitando que pedaços caiam nas
fôrmas das vigas e dos pilares;
Não deixe espaço entre as lajotas para que não ocorra perda
de nata de cimento na concretagem.

Instalação
As passagens de tubulações hidráulicas e elétricas podem ser
feitas entre o EPS e também entre as nervuras de travamento,
sempre atravessando-as no sentido transversal.
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Para evitar que o EPS ceda com a concretagem, a lajota deve
ser bem encaixada nas vigotas;
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Escoras

Devido a superfície mais regular,
você consegue um acabamento
mais ﬁno, economizando na
argamassa ou gesso e mão de obra.

r aderência

CHAPISCO PARA REBOCO

O procedimento é semelhante ao da aplicação de reboco em
blocos cerâmicos. Porém, para que a aderência da argamassa
com o EPS seja perfeita é necessário que se coloque um aditivo
no traço do chapisco, conforme especiﬁcação no rótulo do
aditivo. O chapisco deve ter uma espessura um pouco maior que
a convencional para evitar ﬁssuras na argamassa.
GESSO-COLA

Encaixe

Elétrica

Hidráulica

O gesso-cola pode ser aplicado diretamente sobre o EPS,
bastando pintar a superfície antes com água e cola branca. Deve
ser usada uma mistura na proporção: 7 litros de água para 1kg de
cola branca, a aplicação do gesso pode ser feita logo em seguida.

