
FLEX PLAC

Produto em fibrocimento de 4 mm ideal para ambientes externos, 
de rápida instalação e resistente a insetos, pragas e ao fogo.

Vantagens e benefícios

Facilidade de instalação na estrutura de madeira que você 
já conhece, com a resistência e durabilidade do cimento.
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FACILIDADE DE FIXAÇÃO 
COM PREGO

RESISTÊNCIA ÀS 
INTEMPÉRIES

EXCELENTE 
CUSTO-BENEFÍCIO: 
+Resistente que madeira

IMPERMEABILIZADA RESISTENTE A CUPINS E 
MICRO-ORGANISMOS

JÁ VEM ACABADA: 
Aspecto visual do cimento

INCOMBUSTÍVEL

PODE SER PINTADA

Largura (m) Comprimento (m) Espessura (mm) Peso/m2 (kg)

1,2 2,2 4 6,8

1,2 2,4 4 6,8

Para orientações completas sobre 
a instalação dos produtos Brasilit, acesse:

www.brasilit.com.br
Em caso de dúvidas técnicas, entre em contato 

com o SAC da Brasilit pelo telefone 0800 11 6299.

Julho/2017 | Todas as informações e imagens contidas neste material 
são de propriedade da Brasilit.

Pode haver variação de cores no processo de impressão do material. 
A Brasilit poderá alterar as informações contidas neste catálogo a qualquer momento, 
quando julgar necessário.

A Flex Plac Brasilit é fornecida em pallets com 
100 peças e deve ser estocada em áreas cobertas, 
em solo plano, na horizontal e sobre calços de madeira 
nivelados e espaçados a cada 40 cm.
O comprimento do apoio deve ser igual à largura 
das placas. Mantenha o alinhamento das placas 
na pilha, evitando sobras ou pontas que possam 
produzir deformações.
Componha pilhas de no máximo 2 m de altura.

40 cm

2 m

/Brasilit Saint-Gobain /BrasilitOficial



 Estrutura

A Flex Plac Brasilit é instalada na estrutura de madeira 
que você já conhece, facilitando ainda mais o seu uso.

  •  Pontaletes 5 x 5 cm: estrutura vertical fixada no solo, 
com espaçamento máximo entre eles de 60 cm.

  •  Sarrafo de madeira 5 cm: estrutura auxiliar horizontal 
que é pregada aos pontaletes, com espaçamento máximo 
de 120 cm entre eles.

Pontalete

Sarrafo de madeira

 Fixação das placas

Fixe as placas na estrutura de madeira utilizando prego com 
cabeça (Ref. 12 x 12) espaçados a cada 15 cm.

Recomendações: 

 • Espaçamento entre placas: 4 a 6 mm;

 • Distância mínima do prego até a borda: 15 mm;
 •  A disposição dos pregos na junção de duas placas 

deverá ser do tipo alternada;
 •  Todas as bordas das placas deverão estar apoiadas  

e pregadas;
 • Distância das placas em relação ao piso: 10 cm;
 • Nunca aplicar os parafusos no canto da placa a 45°.
  Aplique, por exemplo, um a 50 mm e o outro a 100 mm, numa 
configuração em “L”.

Veja como é fácil a instalação!
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 Pintura e acabamentos

Caso deseje pintar a superfície da placa, aplique uma demão 
de selador acrílico para preparar a superfície. Em seguida, 
pintar preferencialmente com tinta 100% acrílica.
As juntas poderão ser tratadas com Selamax Fachada 
preservando a junta aparente, ou tratadas com Selamax 
Fachada em conjunto com perfis de madeira, PVC ou 
metálicos atuando como mata juntas.

 Transporte e armazenamento
O transporte manual das placas deve ser feito com 
a placa deitada na posição vertical, por duas pessoas, 
conforme ilustração.
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Flex Plac

Pregos a cada 15 cm

Pontalete

4 - 6
 mm

ERRADO

CERTO


