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Introdução e informações gerais
I Profili SRL produz o GUIA FLEXÍVEL (30mm- 50mm-70mm75mm-100mm) e o MONTANTE FLEXÍVEL
CÔNCAVO E CONVEXO (60X27mm)

Guia Flexível
DESCRIÇÃO


O Guia Flexível nasceu para satisfazer as mais sofisticadas e criativas exigências dos
instaladores. Este resultado foi possível através de um planejamento minucioso com precisos
cuidados na sua realização e foram necessários muitos testes antes de ser patenteado.



A estrutura inovadora com memória de forma elástica e ao mesmo tempo robusta permite fácil
flexão, instalação e garante aos instaladores enormes possibilidades de inovação durante o
trabalho.



Graças à sua consistência, consegue manter perfeitamente a curvatura sem utilização dos
outros sistemas de reforço.



Adaptam-se em paredes curvas, divisórias, arcos, cúpulas e paredes inclinadas com diferentes
raios.



Os montantes verticais com forma de “C” se movimentam no interior da guia sem nenhuma
dificuldade.



A fixação das chapas é fácil e segura porque na estrutura contínua dos perfis os parafusos
encontram sempre um ponto de fixação.



Não precisa de duas pessoas para o posicionamento e a instalação na obra.

MATERIAL
Chapa de aço zincada de espessura 6 mm - DX51D Z140 de acordo com as normas Europeias.

CERTIFICADOS
De acordo com as normativas EN 14195/2005 – EN 10346/2009 – UE 305/2011.

MEDIDAS
Largura: 30, 50, 70, 75, 100 mm
Comprimento 2240/2200 mm, com tolerância de +/- 2 %
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PESO


30mm: 0,42 Kg/ml



50mm: 0,62 Kg/ml



70mm: 0,75 Kg/ml



75mm: 0,75 Kg/ml



100mm: 0,85 Kg/ml

ARMAZENAGEM
Deve ser protegido contra a ação dos agentes atmosféricos

EMBALAGEM
Pacotes c/ 8 perfis reunidos em pallets de 25 pacotes. Cada pallet inclui 200 perfis, que correspondem
á pelo menos 440 ml.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Manuseio somente com luvas de acordo com a normativa 89/686/CEE - 2011/C 329/01.

Montante Flexível 60X27 Côncavo e Convexo
DESCRIÇÃO


Anos de Pesquisa levaram ao desenvolvimento do Montante Flexível 60x27 Côncavo e Convexo
permitindo assim satisfazer qualquer necessidade no assunto de construção a seco de forros
curvos, cúpulas, ondas, tetos meio curvos etc.



O perfil montante flexível 60x27 Côncavo e Convexo é o resultado de um planejamento
minucioso com preciso cuidado na sua realização.



Com o perfil montante flexível 60x27 Côncavo e Convexo é possível realizar qualquer tipologia
de forro, simplesmente construindo uma dupla estrutura metálica.



Uma vez dobrado o montante, a sua particular estrutura permite conservar a nova forma sem o
auxílio de nenhum acessório.



A fixação das chapas é fácil e segura porque, graças à sua estrutura contínua, os parafusos
encontram sempre um ponto de fixação.



Não precisa de duas pessoas para o posicionamento e a instalação na obra.
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MATERIAL
Chapa de aço zincada de espessura 6 mm - DX51D Z140 de acordo com as normas Europeias.

CERTIFICADOS
De acordo com as normativas EN 13964/2014 – EN 10346/2009 – UE 305/2011.

MEDIDAS
Cumprimento fixo dos perfis 2200 mm, com uma tolerância máxima de + 2%
Largura disponível: 60x27mm

PESO


60 X 27 mm: 0,65 Kg/ml

ARMAZENAGEM
Deve ser protegido contra a ação dos agentes atmosféricos

EMBALAGEM
Pacotes com 8 perfis, 24 pacotes por pallet. Cada pallet inclui 192 perfis, total ml. 422.

DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL
Manuseio somente com luvas de acordo com a normativa 89/686/CEE - 2011/C 329/01
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TETO COM ONDAS
Para a realização de um teto com ondas com medidas 3 x 3,50 é necessário:


Marcar nas paredes perimetrais as curvas a serem realizadas de acordo com o projeto
arquitetônico



Fixar as guias flexíveis (GD 30) nas duas laterais



Nas paredes onde encostara o chapa dobrar manualmente a Guia GD 30 de acordo com o
ângulo, dessa forma as chapas de gesso acartonado encontraram um apoio seguro entre parede
e teto.



Marcar onde deverão ser colocados os reguladores considerando uma distância entre eixos de
100 cm (longitude) x 80 cm (largura).
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Instalar a estrutura metálica primaria com canaletas C49X27 (o C60x27), distancia aconselhada
entre eixos de 40/50 cm



Dobrar os Montantes Flexíveis 60X27 Côncavo e Convexo usando como gabarito a guia GD30 já
instalada nas laterais



Juntar os Montantes Flexíveis com o auxílio da União 60X27 para mudar a curva de côncava
para convexa ou vice-versa
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Fixar os perfis Côncavo e Convexo na estrutura metálica primaria com os prendedores
ortogonais, distancia entre eixos 30/40 cm, de acordo com o raio de curvatura.



A quantidade de reguladores dependera da medida do teto/forro e da carga.

Esquema de montagem do teto com curvas: distancia entre os perfis principais
e indicações para o dimensionamento dos reguladores
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O resultado será:



Proceder com a colocação das chapas de acartonado (espessura 6mm/10mm), as mesmas
encontrarão uma estrutura continua sem fragmentações proporcionando um perfeito
acabamento.
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ABÓBADA DE ARESTA
Para a realização de una Abóbada de aresta num teto com medidas 3 X 3,50 m, é necessário:


Traçar o perímetro dos 4 arcos sobre as paredes



Fixar as chapas de acartonado ou madeira de forma que iniciem de cada um dos ângulos, isso
para obter o centro e a altura dos arcos



Traçar sobre as chapas o arco desejado e cortar a excesso



Fixar a GD30 (ou a GD50) em ambos os lados de cada chapa instalada



Inserir os montantes C49X27 (o C60x27) na GD30, com distancia variável de acordo com o raio
de curvatura



Traçar e fixar os reguladores no centro das arcadas superiores com una distancia de 80 cm das
paredes perimetrais
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Esquema de montagem da Abóbada de Aresta: distancia entre os perfis principais e
indicações para o dimensionamento dos reguladores.
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Proceder com a instalação das chapas de acartonado (espessura 6 mm), que encontraram uma
estrutura de fixação continua para um assentamento ótimo.

NOTA: Se a estrutura tiver medidas superiores a 3X3,50 m, será necessário posicionar um
Montante Côncavo que siga a forma do arco exterior e que seja posicionado np centro de cada
“fatia”, antes de inserir os montantes.
O montante flexível 60x27 será pendurado na laje com reguladores, de forma que sirva de apoio
para toda a carga da estrutura.
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FORRO CONCAVO
Para a realização de um forro curvo com medidas 3 X 3,50 m, é necessário:


Traçar o perímetro do forro nas paredes perimetrais de acordo com o projeto arquitetônico



Fixar as Guias Flexíveis (GD30) nas laterais do perímetro



Dobrar manualmente de acordo com o ângulo a guia GD30 nos dois lados lineares



Construir a arcada com dupla estrutura metálica: estrutura primaria C49X27 ou C60x27;
estrutura segundaria com Montante Flexível 60X27 Côncavo e prendedores ortogonais (como
para um forro simples)



A estrutura primaria terá uma distancia entre eixos de 40/50 cm. e a segundaria de 30/40 cm.
dependendo do raio de curvatura



Colocar os reguladores.
A distancia entre eixos devera ser de 100x80 cm, de forma que garanta a estabilidade dos
montantes primários inclinados
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Esquema de montagem do Forro Côncavo: distancia entre os perfis principais
e dimensionamento dos reguladores
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Proceder com a instalação das chapas de acartonado (esp. 6mm), que encontraram una
estrutura continua para um assentamento ótimo.
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CÚPULA
Para a realização de uma cúpula com medidas de Ø2000 mm, num forro de 3X3,50 é necessário:


Realizar um forro com superfície plana na altura desejada (funcionará de compensação do
perímetro da cúpula)



A estrutura primaria terá uma distancia entre eixos de 80 cm, e a segundaria de 50 cm



Fixar a estrutura do forro com reguladores mantendo uma distancia entre eixos de 100 cm
(long.) x 80 cm (larg.)



Fazer uma marcação da abertura que a cúpula deverá ter de acordo com o projeto
arquitetônico



Fixar a GD30 no perímetro da abertura



Determinar a altura desejada da cúpula no centro superior



Preparar um círculo (de madeira ou acartonado) como aproximadamente 30 cm. de diâmetro e
fixa-o na laje na altura desejada



Dobrar manualmente os Montantes Flexíveis Côncavo conforme o raio



Fixar uma extremidade do Côncavo no guia GD30 que está na base da cúpula e a outra
extremidade no círculo superior



A distancia entre os perfis Côncavo será definida conforme o raio da cúpula



Colocar as chapas de acartonado (esp. 6 mm/9 mm), que encontraram uma superfície de apoio
continua para um assentamento ótimo.
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Esquema de montagem da Cúpula: distancia entre os perfis principais
e indicações para o dimensionamento dos reguladores.
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NOTA: Se a cúpula será de grandes dimensões, será necessário posicionar transversalmente uns
montantes Côncavo sobre os montantes já posicionados (dupla estrutura), e fixar os mesmos
entre eles com prendedores ortogonais.
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