PLACAS
CIMENTÍCIAS NTF

PLACAS
CIMENT

As placas cimentícias NTF da INFIBRA são ideais p
cia aos esforços mecânicos e à ação da umidade.

São elaboradas a partir de uma mistura homog
aditivos especiais hidrofugantes (coating).

Apresentam características superiores de estabil

O processo produtivo assegura que as placas t
pequenas rugosidades normais que caracterizam

No acabamento as placas são submetidas a um
água, mantendo a permeabilidade ao vapor de á

As placas são fabricadas em diversos tamanhos
diminuindo a quantidade de cortes e adaptações

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Composição:
Cimento Portland, fibras celulósicas e demais ag

Dados técnicos:
As placas cimentícias NTF são fabricadas de acord
NBR 15498.
Possuem densidade aparente de 1,20 g/cm³.
Espessura: de 5 a 30mm
Largura: 1,20m
Comprimento: 2,40m ou 3,00m

USOS
• Fachadas
• Paredes externas
• Paredes internas
• Paredes curvas
• Forros

• Divisórias
• Brises
• Shafts
• Entrepisos,

GARANTIA

As placas cimentícias NTF têm garantia de 5 ano
interferem no projeto, cálculo e instalação.

VANTAGENS

• Baixa densidade (1,2 Kg/dm³)
• Uso interior e exterior
• Facilidade de instalação
• Fácil de transportar e trabalhar
• Facilmente cortadas, furadas, fixadas, parafusa

SOBRE O PRODUTO

TRANSPORTE E MANUSEIO DO MATERIAL

PLACAS
CIMENTÍCIAS NTF

As placas cimentícias NTF INFIBRA são ideais para uso em paredes internas, externas e
fachadas, em função da grande resistência aos esforços mecânicos e à ação da umidade.

São elaboradas a partir de uma mistura homogênea de cimento e fibras vegetais mineralizadas, com tratamento de superfície com aditivos especiais hidrofugados (coating).

Transporte
As placas cimentícias devem ser transportadas em plataformas rígidas, na horizontal e
protegidas da umidade.

Apresentam características superiores de estabilidade dimensional, resistência, densidade, absorção e durabilidade.
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Figura 5- Corte de placas cimentícias com uso de serra circular.

Armazenagem de placas cimentícias.
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As placas cimentícias devem ser manipulados SEMPRE por duas pessoas, segurando

FIXAÇÕES NA HORIZONTAL

interferem no projeto, cálculo e instalação.

Espaçamento entre montantes de 600mm.

Paredes externas
x x
Fachadas
x x x x
Mezanino
x x
GARANTIA
Divisória autoportante
x x x
As placas cimentícias NTF têm garantia de 5 anos. A garantia dos processos de instalação é de responsabilidade dos profissionais que
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técnico
INFIBRA.
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diminuindo a quantidade de cortes e adaptações em campo. Para pedido de produtos em formato especial, consulte a INFIBRA.

Chanfros
O chanfro de bordas pode ser efetuado com tupia elétrica e bits de tungstênio ou plaina,
ou qualquer ferramenta de carpintaria.

Parafuso para fixação de placa cimentícia NTF em estrutura de
madeira ou OSB

Parafuso ponta agulha T-3 hi-lo 4,2x32 (n°8X1.
¼”), com proteção (duraseal, aluseal, etc).
Parafuso cabeça trombeta, ponta broca sem
aletas, 4,2x32 (n°8x 1. ¼”), com proteção
(duraseal, aluseal, etc.).
A fixação dos parafusos das placas cimentícias em OSB pode ou não atingir os perfis
metálicos ou de madeira
Quantidade de parafusos por placa:

Ferramentas para execução de chanfros de placas cimentícias

REQUISITOS GERAIS DE INSTALAÇÃO
Juntas (ou espaçamento) entre placas cimentícias
As juntas de dilatação ou espaçamento entre placas cimentícias NTF Infibra são necessárias devido às movimentações do produto e devem obedecer a um valor mínimo de 3 mm
de espessura.

Dimensão por
placa (mm)

Espaçamento entre
montantes (mm)

Parafusos por
placas (unidades)

1,20 x 2,40
1,20 x 2,40
1,20 x 3,00
1,20 x 3,00

400
600
400
600

60
50
70
60

FIXAÇÕES NA VERTICAL
Espaçamento vertical a cada 600mm e horizontal a cada 200mm, para placas cimentícias
acima de 14mm de espessura, para fixação em estrutura metálica ou madeira (ex: OSB ou
compensado naval).

Impermeabilização
Ao executar cortes, perfuração, chanfros, desbaste e fixação de parafusos, grampos ou
pinos, deve-se recuperar a impermeabilização nestas regiões aplicando hidrofugante de
silicone base água. Para outros hidrofugantes, consultar a INFIBRA.
Fixações
As placas cimentícias NTF podem ser instaladas na horizontal ou na vertical e fixadas
em estrutura de Steel Framing, UD Framing, alvenaria ou estruturas auxiliares
autoportantes com o auxílio de parafusos autobrocantes ou autoatarraxantes ou até
mesmo coladas utilizando adesivos especiais obedecendo as distâncias de apoio
recomendadas a seguir:
• Para placas com até 14mm de espessura, o espaçamento entre montantes deve ser
de 400mm. Acima dessa espessura, podem ser utilizados espaçamento entre
montantes de 600mm.
• Para placas com até 17mm de espessura devem ser utilizados os parafusos cabeça
trombeta, ponta broca com aletas, 4,2x32 (8x1-1/4), com proteção (Duraseal).
• Para placas acima de 17mm de espessura devem ser utilizados os parafusos cabeça
trombeta, ponta broca com aletas, 4,8x50 (10x2), com proteção (Duraseal).

Parafuso para fixação de placa cimentícia NTF em estrutura metálica

Placas até 17mm de espessura: Parafuso
cabeça trombeta, ponta broca com aletas,
4,2x32 (n°8x 1. ¼”), com proteção (duraseal,
aluseal, etc.).
Placas de 17 a 25mm de espessura: Parafuso
cabeça trombeta, ponta broca com aletas,
4,8x50 (n°10x2”), com proteção (duraseal,
aluseal, etc.)
Placas acima de 25mm de espessura: Parafuso
cabeça trombeta, ponta broca com aletas,
4,8x76 (n°10x3”), com proteção (duraseal,
aluseal, etc.)

• Para placas com até 17m
trombeta, ponta broca c
• Para placas acima de 17
trombeta, ponta broca c
• Para placas com até 14m
de 400mm. Acima de
montantes de 600mm.

Parafuso cabeça trombeta, ponta broca sem
aletas, 4,2x32 (n°8x 1. ¼”), com proteção
(duraseal, aluseal, etc.).
SOMENTE PARA AÇO COM ESPESSURA
INFERIOR A 0,95mm.

FIXAÇÕES

As placas cimentícias NTF podem ser instaladas na horizontal ou na vertical e fixadas
em estrutura de Steel Framing, UD Framing, alvenaria ou estruturas auxiliares
autoportantes com o auxílio de parafusos autobrocantes ou autoatarraxantes ou até
mesmo coladas utilizando adesivos especiais obedecendo as distâncias de apoio
recomendadas a seguir:

FIXAÇÕES NA VERTICAL

Parafusamento:

Espaçamento vertical a cada 400mm e horizontal a cada 200mm, para placas cimentícias
até de 14mm de espessura, para fixação em estrutura metálica ou madeira (ex: OSB ou
compensado naval).

FIXAÇÕES NA HORIZONTAL

• Os pontos devem ser fixados de forma assimétrica.

Espaçamento vertical a cada 600mm e horizontal a cada 200mm, para placas cimentícias
acima de 14mm de espessura, para fixação em estrutura metálica ou madeira (ex: OSB ou
compensado naval).

Espaçamento vertical a cada 400mm e horizontal a cada 200mm, para placas cimentícias
até de 14mm de espessura, para fixação em estrutura metálica ou madeira (ex: OSB ou
compensado naval).

Detalhes de vãos de aberturas de portas e janelas
No vão de portas e janelas, as juntas das placas cimentícias NTF podem ou não coincidir
com os alinhamentos dos batentes e vergas.

DETALHES DAS FIXAÇÕES
Os pontos de fixação devem estar localizados ao longo dos eixos das estruturas de apoio.
• Nunca colocar parafusos nos cantos, formando ângulo de 45º.

Juntas não coincidentes nos vãos de portas e janelas.

Juntas coincidentes nos vãos de portas e janelas.

