tapumeplac
A durabilidade que é sinônimo de custo-benefício

madeirite comum
baixa reutilização
baixa resistência à umidade
baixa durabilidade

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

tapumeplac
alta durabilidade
impermeabilizada na massa
alta resistência à umidade
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tapumeplac

Mais larga do que as outras opções do mercado

INSTALAÇÃO

(9% maior), a tapumeplac, quando comparada

A tapumeplac Brasilit é instalada na tradicional
estrutura de madeira que você já conhece, o que
facilita o uso. Para essa estrutura, é recomendado:

Uma placa versátil, ideal para fechamentos de obras,

comprimento, você precisa de 11 placas

• Pontaletes 5 x 5 cm: estrutura com espaçamento

canteiros, cercados e instalações em ambientes externos.

de compensado de madeira, contra apenas

Fácil de instalar, o produto tem grande durabilidade e

10 unidades da tapumeplac. Menos placas

resistência, além de poder ser pregado ou parafusado.

e menos madeira na estrutura para realizar

horizontal que é pregada nos pontaletes,

seus fechamentos.

com espaçamento de 120 cm entre eles.

a fórmul
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Largura

Altura

Espessura

Peso/m²

1,20 m

2,20 m

4 mm

6,8

• Sarrafo de madeira 5 cm: estrutura auxiliar

1,20 m

2,40 m

4 mm

6,8

• Recomenda-se fixar o prego ou parafuso com
uma distância mínima de 1,5 cm da borda,
para não danificar o material.
• Todas as bordas da placa deverão estar apoiadas

ais f irm
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a cada 60 cm.

Recomendações:

DIMENSÕES

a

N

as concorrentes, oferece um maior rendimento.
Para fechar uma área com 12 metros de

e fixadas por pregos ou parafusos a cada 15 cm.
• As placas devem ser instaladas com um

FÁCIL DE FIXAR COM PREGO

espaçamento de 4 a 6 mm entre elas.

A tapumeplac é uma placa cimentícia, muito
resistente, que pode ser instalada de forma
convencional, com prego, como os outros
produtos do mercado. É possível também parafuso

4-

6m

m

em sua fixação facilitando assim a retirada e
reaproveitamento da placa.

Fácil de fixar
com prego

Ótimo acabamento

Aspecto de cimento

RESISTENTE A SOL E CHUVA
Por ser um produto cimentício e impermeabilizado,
a tapumeplac tem como grande diferencial sua

Ótimo
custo-benefício

resistência e durabilidade. Ela não sofre danos com
Pode ser pintada

Mais resistente que madeira

a exposição a sol, chuva, calor e frio.

1
2

NÃO PEGA FOGO E RESISTE A PRAGAS
Resistente
a sol e chuva

Não pega fogo

Impermeabilizada

Resistente a pragas

Diferente da madeira, a tapumeplac não pega
fogo, trazendo mais segurança na sua aplicação.
Além disso, ela não sofre com o ataque de insetos,
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Cupins e micro-organismos

cupins, fugos e micro-organismos, prolongando
ainda mais sua vida útil.
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