
Placa
Cimentícia
Impermeabilizada

A solução da Brasilit para a
construção de paredes e fachadas.



A Placa Cimentícia Impermeabilizada Brasilit é a primeira no Brasil 
produzida em conformidade com a Norma 8336 Classe A3/B3, utilizando a 
tecnologia CRFS (Cimento Reforçado com Fios Sintéticos - sem amianto). 
Uma solução ideal para a construção de paredes estruturais, paredes 
de vedação e fachadas, podendo ser utilizada em ambientes externos e 
internos, com acabamento em pintura ou cerâmica.

As placas são 100% reutilizáveis, possuem alta resistência a impactos, 
elevada durabilidade, resistem ao ataque de cupins e micro-organismos, são 
incombustíveis e proporcionam bom isolamento termoacústico.

Além disso, recebem um tratamento impermeabilizante que lhes confere 
resistência superficial à abrasão, dispensando impermeabilização adicional 
na obra.

E pensando nas diversas utilizações de placas cimentícias, 
a Brasilit apresenta também ao mercado a Placa Cimentícia com Dupla 
Impermeabilização, ideal para fachadas de grandes superfícies, com maior 
resistência às intempéries (vento e chuva).

Ideal para fachadas, platibandas, beirais, entre outros.

A solução da Brasilit para a construção
de paredes e fachadas.



A Brasilit possui um sistema testado de juntas para placas cimentícias, 
oferecendo produtos de qualidade para garantir estanqueidade, evitar 
fissuras e proporcionar excelente acabamento.
As Placas Cimentícias Impermeabilizadas Brasilit com bordas rebaixadas 
oferecem o recuo necessário para obtenção de superfícies contínuas em 
paredes e forros. O sistema utiliza também FibroTape, a fita álcali-resistente 
da Brasilit para tratamento de juntas; e BrasiMassa, a massa cimentícia 
que complementa o sistema e garante o resultado final desejado.

Os guias e montantes Brasilit são produzidos em 
aço galvanizado de alta qualidade, com 0,95 mm 
de espessura e revestimento Tipo B (275 g/m²). 
Disponíveis nos tamanhos 90, 140 e 200 mm, 
em barras de 3 metros, bem como em medidas 
especiais; eles atendem as principais necessidades 
de quem escolheu um sistema rápido, prático e 
sem desperdícios para realizar a sua obra.

Com a preocupação de oferecer ao mercado os 
sistemas completos para a Placa Cimentícia 
Impermeabilizada, a Brasilit apresenta a linha 
de Parafusos Especiais Autobrocantes e com 
revestimento anticorrosão.

•   Parafuso cabeça trombeta ponta broca com asas   
 4,2 x 32 mm

•   Parafuso cabeça trombeta ponta broca sem asas  
 4,2 x 32 mm

Tratamento de juntas das placas

Parafusos para fixação

Perfis Estruturais de Aço
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