Características
A Planam distribui no mercado sistemas completos de drywall de paredes e tetos,
incluindo perfis de aço zincado, acessórios para fixação do sistema, massas para
tratamento de junta, lã de vidro para tratamento acústico e chapas de gesso acartonado
adequadas para cada tipo de aplicação e em conformidade com as normas técnicas mais
exigentes.
Este sistema já é amplamente utilizado em edifícios e instalações comerciais e
residenciais além de hotéis, cinemas, shopping centers, clínicas e edifícios públicos.
Podem ser instalados em obras novas, em reformas ou ainda na subdivisão de espaços
existentes, gerando novos ambientes.
- SISTEMA LEVE
- RESISTENTE
- FÁCIL E RÁPIDA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO
- PEQUENA GERAÇÃO DE ENTULHO

Vantagens do DryWall
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ausência de umidade durante a construção
Baixo peso/ Construções mais leves
Ótima estabilidade dimensional
Menor espessura da parede/maior área útil
Alto isolamento acústico
Pequena geração de entulho
Execução simplificada de instalações hidráulicas, elétrica, etc...
Excelente acabamento, pronto para receber revestimento como: pintura, papel de
parede, azulejo, etc..
Excelente isolamento térmico
Elevada resistência ao fogo.

Branca Standard (ST): para
aplicações em áreas secas.
Verde Resistente à Umidade (RU):
para aplicações em áreas sujeitas à
umidade por tempo limitado de
forma interminente.
Vermelha Resistente ao Fogo (RF)
: para aplicação em áreas secas
necessitando maior desempenho em
relação ao fogo.

Perfis e Acessórios

Guia 48/70/90mm

Tabica c/ Furo

Elemento Multifuncional

Lã de Vidro/
Lã de Rocha

Montante
48/70/90mm

Tabica s/ Furo

Suporte Nivelador

Fita Veda

Guia Teto

F 530

Pendural

Fita de Tratamento

Cantoneira
Perfurada

Conector de Perfil

Parafusos, Rebites,
Buchas

Massa p/
Tratamento

Conjunto Porta Pronta MAXDOOR, para uso em
áreas internas secas, com abertura para direita
ou esquerda, composto por folha de porta com
fundo primer (base para pintura) e batente
primer (base para pintura), dobradiças em
acabamento cromado e fechadura externa
Fechadura Arouca
roseta com alavanca e chaves com segredo.
Modelo Abitare
roseta cód
108540/40
Kit Porta Pronta
para Parede
Drywall
outras medidas e componentes sob consulta
* A Planam reserva-se o direito de alterar quaisquer especificações de seus produtos, sem
prévio aviso.

