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o Flexwall® é composto por uma placa de drywall revestida, ou seja, não necessita de acabamento final.

indicado para revestimento de paredes, divisão de ambientes internos e divisórias mistas em áreas comerciais e residenciais. 
além de versátil é muito prático de montar.

Vantagens
 f Pronto para instalar

 f instalação rápida e prática

 f Preservação da parede original quando usado como revestimento

 f Permite a passagem de fios e tubulações

 f Peso reduzido

 f sem estrutura aparente

 f admite painéis panorâmicos (vidro) e portas (de correr ou embutir)

 f segurança

 f sustentabilidade

Utilizações
 f Revestimento de paredes e divisórias

Padrões de acabamento
 f Película de  
PVC branco 

1. Flexwall®

 f Revestimento melamínico 
padrão amadeirado birne

 f Revestimento melamínico 
padrão mescla

comPonentes
os sistemas Flexwall® são compostos por:

 f Placas

 f elementos estruturais

 f acessórios

 f elementos de acabamento
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Padrão de revestimento Tipo de borda Espessura 
(mm)

Dimensão Padrão (mm) Peso 
(kg/m2) Reação ao Fogo

Largura Comprimento

Película de PVC branco bisotada 12,5 600 2.750/2.400 8,350 Classe II-A (testes IPT: Ip=22 e Dm=110)

Revestimento melamínico 
padrão amadeirado birne bisotada 12,5 600 2.750/2.400 8,350 Classe II-A (testes IPT: Ip=22 e Dm=110)

Revestimento melamínico 
padrão mescla bisotada 12,5 600 2.750/2.400 8,350 Classe II-A (testes IPT: Ip=22 e Dm=110)

Ip – índice médio de propagação superficial de chama.
Dm – Densidade ótica específica máxima de fumaça.

elementos estrUtUrais
são constituídos de perfis de aço galvanizado protegidos 
com tratamento de zincagem mínimo Z275, e espessura 
mínima de 0,50 mm, conformados a frio em perfiladeiras de 
rolete, garantindo precisão dimensional.

os perfis para Flexwall® devem ser produzidos em 
conformidade com a norma técnica da aBnt nBR 15217 – 
perfis de aço para sistemas construtivos em chapas de gesso 
para drywall – Requisitos e métodos de ensaio.

Montante

M48

M70

M90

Guia

R48

R70

R90

acessórios

Presilha Flexwall®

Placoglass ou  
Placoglass Prático 50/75 
ou 100 mm

Banda Acústica 50/75  
ou 100 mm

Filete com 30 mm  
(branco/birne/mescla)

Cantoneira flexível canto 
interno e externo (branco/
birne/mescla)

Silicone à base de água

Placas
são constituídas de um núcleo de gesso natural (Caso4 2H2o) e aditivos, revestidas com duas lâminas de cartão 
dúplex, com acabamento em película de PVC ou revestimento melamínico, para uso exclusivamente interno.
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elementos de Fixação

Parafuso  
TTPC25

•	Autoatarrachante com cabeça trombeta  
para fixação de placas à estrutura metálica.

•	Fenda Phillips® e ponta agulha. 

•	Acabamento fosfatizado preto.

Para # com espessura até 0,70 mm. 

Parafuso  
CR2 4,2x13

•	Autoatarrachante com cabeça lentilha  
para fixação de peças metálicas. 

•	Fenda Phillips®, com ponta broca.

Para # com espessura entre 0,70 e 2,00 mm.

Parafuso  
CR1 4,2x13

•	Autoatarrachante com cabeça lentilha  
para fixação de peças metálicas.

•	Fenda Phillips®, com ponta agulha.

Para # com espessura até 0,70 mm.

trena ou metro

Dispositivo de 
aplicação 

serra copo

Parafusadeira 
(rotação 4.000 a 
5.500 rpm)

Furadeira (tipo 
martelete) 
0-4.000 rpm)

nível magnético

Ferramentas

esquadro

estilete retrátil

serrote de ponta 
(pequeno)

serrote comum

Plaina 
(desbastador)

Cordão de 
marcação

Martelo

tesoura para 
drywall 

Régua de 
alumínio  
com 2,00 m 

Chave de fenda 
Phillips®

nível laser
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Procedimentos de montagem

estrUtUra

marcação e fixação de guias: 

 f Demarcar no piso a posição das guias, 
destacando a localização dos vãos de porta.

 f Colar a banda acústica nas guias inferior e superior. 

 f Fixar as guias inferior e superior a cada 600 mm  
ou 400 mm, e no término da peça manter distância 
máxima de 100 mm. 

 f o elemento de fixação deve ser 
preferencialmente bucha e parafuso.

 f as guias não devem ser sobrepostas,  
o encontro deve ser sempre de topo.

colocação dos montantes:

 f os montantes devem ter entre 8 e 10 mm a 
menos que o pé-direito medido (para absorver 
eventuais movimentações), são encaixados nas 
guias e presos com parafuso CR1 4,2 x 13.

 f atenção ao prumo dos montantes.

 f o montante de saída deve ser fixado ao elemento de 
suporte com espaçamento máximo entre os pontos de 
fixação de 600 mm.

 f nos pontos de apoio utilizar guias fixadas nos montantes 
(com parafuso CR1 4,2 x 13) e no elemento de suporte 
e com espaçamento de acordo com a tabela de 
desempenho.

2. ReVestiMento Flexwall®

Tipo de montante
Placas no sentido vertical – 

medida do eixo dos montantes 
(mm)

Placas no sentido horizontal – 
medida do eixo dos montantes  

(mm)

Peso  
(kg/m2)

Altura máxima dos  
pontos de apoio  

(m)

M48 600 – 12 1,50

M70 600 – 13 2,00

M90 600 – 13 2,50

M48 – 400 13 1,80

M70 – 400 14 2,30

M90 – 400 14 2,80

guia

guia

banda acústica

parafuso 

CR1 4,2 x 13

montante

Fixação das guias

100 mm
máximo

600 ou 400 mm

pontos de fixação

banda acústica

tabela de desemPenho
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instalação das Placas na Vertical 

colocação das presilhas nas placas: 

 f 1ª placa: dispor as presilhas com distância de 300 mm 
(medida eixo), por toda a extensão da placas, em um de 
seus lados, o outro lado será fixado na estrutura metálica 
(montante) com parafuso ttPC25.

 f demais placas: dispor as presilhas com distância de 300 
mm (medida eixo), pela extensão dos dois lados da placa, 
e com posições desencontradas (conforme croqui ao lado).

obs.:  usar dispositivo de aplicação para melhor fixar as 
presilhas Flexwall®.

detalhe de fixação das placas nos montantes: 

 f a placa de saída será fixada com parafuso ttPC25, 
disposto a cada 300 mm, e a 10 mm da borda da placa. 
as presilhas Flexwall® devem ser parafusadas com 
distância máxima de 300 mm entre si, utilizando-se 
parafuso CR1 4,2 x 13.

 f nas demais placas, em um dos lados a presilha 
Flexwall® se encaixa na placa já instalada e novamente 
se parafusa as presilhas no próximo montante.

30
0

30
0

Colocação das presilhas
Flexwall® – 1ª placa 

30
0

30
0

30
0

30
0

15
0

Colocação das presilhas
Flexwall® – demais placas 

di
sp

os
iti

vo
 d

e 
ap

lic
aç

ão

montante

parafuso TTPC25

presilha Flexwall®

parafuso CR1 4,2 x 13
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placaplacaplaca

Vista parcial do revestimento – Instalação vertical

piso guia

ponto de 

saída

cantoneira flexível

canto interno

mata-junta

ver ampliação acima

Placoglassparafuso CR1 4,2 x 13

guia
teto

montante

400 400 200

Colocação das presilhas Flexwall® – demais placas

dispositivo de aplicação

400 400

Colocação das presilhas Flexwall® – 1ª placa

instalação das  
Placas na horizontal

colocação das presilhas nas placas:

 f 1ª placa: dispor as presilhas com 
distância de 400 mm (medida eixo) 
por toda extensão da placa, em um 
de seus lados, o outro lado será fixado 
na estrutura metálica (montante/
guia) com parafuso ttPC25.

 f demais placas: dispor as presilhas 
com distância de 400 mm (medida 
eixo), pela extensão dos dois 
lados da placa e com posições 
desencontradas (conforme croqui).

obs.: Usar dispositivo de aplicação para 
melhor fixar as presilhas Flexwall®.

Obs.: 1 - As medidas de saída podem sofrer variações em função da disposição dos montantes.
2 - Como na colocação das placas a primeira é a que estará próxima ao piso, sugerimos que 
funcione como a placa de arremate, deixando a placa junto ao teto inteira.

parafuso TTPC25
50
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detalhe de fixação das placas nos montantes:

 f a placa de saída será fixada com parafuso ttPC25, 
disposto a cada 300 mm, e a 10 mm da borda da placa. 
as presilhas Flexwall® devem ser parafusadas com 
distância máxima de 400 mm entre si, utilizando-se 
parafuso CR1 4,2 x 13.

 f nas demais placas, em um dos lados a presilha Flexwall® 
se encaixa na placa já instalada e novamente se parafusa 
as presilhas no próximo montante.

 f iniciar a colocação de baixo para cima.

montante

parafuso CR1 4,2 x 13

presilha Flexwall®

placa

Vista parcial do revestimento – Instalação horizontal

filetefilete

piso

po
nt

o 
de

 

sa
íd

a 
(a

ju
st

e)parafuso TTPC25

Placoglass parafuso CR1 4,2 x 13

guiateto

montante

300 300

300 300

30

30

30
0

30
0
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Materiais Un. Placas no  
sentido vertical

Placas no  
sentido horizontal

Placa Flexwall® m2 1,10 1,01

Montante m 3,13 4,37

Guia m 0,89 0,89

Parafuso TTPC 25 pç. 8 11

Parafuso CR1 4,2 x 13 pç. 14 13

Filete m 0,18 0,44

Cantoneira flexível m 0,52 0,45

Filete (rodateto) m 0,39 0,40

Filete (rodapé) m 0,35 0,38

Presilha Flexwall® pç. 10 7

Placoglass m2 1,00 1,00

Banda acústica m 0,97 0,97

Silicone à base de água kg 0,04 0,04

Fita crepe m 1,00 1,74

Obs.:  - Baseado em pé-direito de 2,70 m 
- Silicone à base de água – 0,02 kg/m para filete/rodateto/rodapé 
- 0,04 kg/m para cantoneira flexível

bu
ch

a 
e 

pa
ra

fu
so

Placoglass

parafuso CR1 4,2 x 13

montante

guia

cantoneira flexível canto interno

15

Encontro do revestimento Flexwall® em "L"

banda acústica

bu
ch

a 
e 

pa
ra

fu
so

silicone à base de água

Placoglass

guia

parafuso CR1 4,2 x 13
filete

Encontro do revestimento Flexwall® com elemento de saída

detalhes gerais
 f Deixar folga de 10 mm da placa 
na parte inferior e 5 mm na parte 
superior.

 f Utilizar anéis de proteção nos furos 
dos montantes onde forem passar 
conduítes ou tubulações.

10 mm

Altura de fixação da placa

banda
acústica

Anel de proteção

consUmo estimado de materiais Por m2
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Procedimentos de montagem

estrUtUra
marcação e fixação de guias:

 f Demarcar no piso a posição das guias, destacando a localização dos 
vãos de porta.

 f Colar a banda acústica nas guias inferior e superior.

 f Fixar as guias inferior e superior a cada 600 mm ou 400 mm, e no 
término da peça manter distância máxima de 100 mm. o elemento 
de fixação deve ser preferencialmente bucha e parafuso.

 f as guias não devem ser sobrepostas, o encontro deve ser sempre de topo.

colocação dos montantes:

 f Fixar os montantes de partida nas paredes ou pilares com 
espaçamento de acordo com tabela de desempenho.

 f os montantes devem ter entre 8 e 10 mm a menos que o pé-direito 
medido (para absorver eventuais movimentações), são encaixados 
nas guias e presos com parafuso CR1 4,2 x 13.

obs.:  atenção ao prumo dos montantes. o montante de saída deve 
ser fixado ao elemento de suporte com bucha e parafuso, com 
espaçamento máximo de 600 mm entre os pontos de fixação.

instalação das Placas na Vertical
Colocação das presilhas nas placas ............................................... ver página 7
Detalhe de fixação das placas nos montantes ........................... ver página 7

instação das Placas na horizontal
Colocação das presilhas nas placas ...............................................ver página 8
Detalhe de fixação das placas nos montantes .............................. ver página 9

3. DiVisóRia Flexwall®

Altura 
máx. 
(m)

Espessura 
total  
(mm)

Tipo de 
montante

Placas no sentido 
vertical – medida do 
eixo dos montantes 

(mm)

Placas no sentido 
horizontal – medida do  

eixo dos montantes 
(mm)

Peso 
(kg/m2)

Estimativa de isolamento acústico

sem PG 
em dB

PG 50 mm 
em dB

PG 75 mm 
em dB

PG 100 mm 
em dB

2,50 73 M48 600 – 20 36 43 – –

2,75 95 M70 600 – 21 36 – 44 –

3,00 115 M90 600 – 21 36 – – 47

2,75 73 M48 – 400 21 36 43 – –

3,00 95 M70 – 400 22 36 – 44 –

3,25 115 M90 – 400 22 36 – – 47

Encontro de montantes e guias 

parafuso CR1 4,2 x 13

pontos de fixação

600 ou 400 mm

100 mm

Fixação das guias

máximo

banda acústica

tabela de desemPenho
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detalhes gerais
 f Deixar folga de 10 mm da placa  
na parte inferior e 5 mm na  
parte superior.

 f Utilizar anéis de proteção nos furos 
dos montantes onde forem passar 
conduítes ou tubulações.

Vãos de portas:

 f Utilizar montantes verticais duplos 
e em tubo, independentes das peças 
da modulação.

 f a base inferior da guia deve remontar 
os montantes, sendo parafusada 
com parafusos CR1 4,2 x 13.

 f a verga superior do vão de porta 
deve ser feita com guia encaixada 
nos montantes e parafusada com 
parafusos CR1 4,2 x 13.

10 mm

Altura de fixação da placa

banda

acústica

Anel de proteção

silicone à base de água

parafuso TTPC25

montante

15

Placoglass

bucha e parafuso

cantoneira flexível
canto interno

Encontro da divisória Flexwall® em "T"

15

Encontro da divisória Flexwall® com o elemento de saída

Placoglass

placa Flexwall®
silicone à base de água

filete

banda acústica
montante

parafuso TTPC25

guia 

bu
ch

a 
e 

pa
ra

fu
so

Estruturação da bandeira da porta

20
0 

m
m

m
ín

im
o

guia superior

banda
acústica

montante duplo (em tubo)

guia – verga

parafuso CR1

4,2 x 13
montante duplo
(em tubo)

Reforço no pé do montante

20
0 

m
m

m
ín

im
o

montante duplo (em tubo)

guia

pa
ra

fu
so

 C
R1

4,
2 

x 
13
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obserVações gerais
1. Pode-se trabalhar com a divisória Flexwall® mista, onde uma das faces pode ser em drywall.
2. se utilizar placas na vertical em uma face e na horizontal na outra face, o espaçamento dos 

montantes deve ser de 300 mm.
3. o sistema pode ser integrado com os mais variados tipos de acabamento em rodapés, rodatetos, 

batentes, etc.
4. não utilizar o sistema em locais sujeitos a umidade.
5. Conservação:   - PVC – bucha ou pano umedecido com água e detergente ou sabão neutro. 

 - Mescla e amadeirado – pano umedecido com água e detergente ou sabão neutro. 
- não utilizar: solventes, lustra móveis e esponjas de aço.

6. o sistema de divisórias Flexwall® atende às exigências do Corpo de Bombeiros de são Paulo no 
cumprimento da instrução técnica n° 10 de controle de materiais de acabamento e revestimento, 
(classe ii-a), conforme tabelas a e B:

silicone à base de água

montante 
Placoglass

bucha e parafuso

guia

placa Flexwall®

cantoneira flexível canto externo

Acabamento de topo da divisória Flexwall®

Placoglass

placa

guarnição

batente

folha de porta

espuma expansiva

montante duploguia

Colocação de batente de madeira

45°

silicone à base de água

cantoneira flexível canto interno

Placoglass

chapa metálica # 0,50 mm

fixada nos montantes com
parafuso CR1 4,2x13

montante

bucha e parafuso

cantoneira flexível
canto externo

Encontro em ângulo de 45°

silicone à base de água

bucha e
parafuso

m
on

ta
nt

e

parafuso TTPC25

guia

Placoglass

ca
nt

on
ei

ra
 fl

ex
ív

el
ca

nt
o 

ex
te

rn
o

Encontro da divisória Flexwall® em "L"
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tabela a
Classificação 
dos materiais 
conforme 
velocidade de 
propagação de 
chama e emissão 
de fumaça.

tabela b
Classe dos 
materiais a 
serem utilizados 
considerando o 
grupo/divisão 
da ocupação/
uso em função 
da finalidade do 
material.

Tipo de ocupação  
da edificação

Finalidade do material

Piso (Acabamento1/
Revestimento)

Parede e divisória 
(Acabamento2/
Revestimento)

Teto e forro 
(Acabamento/
Revestimento)

GRUPO/ 

DIVISÃO

A36 e Condomínios 
residenciais6

Classe I, II-A, III-A, IV-A 
ou V-A8

Classe I, II-A, III-A 
ou IV-A9

Classe I, II-A  
ou III-A7

B, D, E, G, H, I1, J14 e J2 Classe I, II-A, III-A 
ou IV-A 

Classe I, II-A  
ou III-A10

Classe I  
ou II-A

C, F5, I-2, I-3, J-3, J-4, 
L-1, M-23 e M-3

Classe I, II-A, III-A 
ou IV-A Classe I ou II-A Classe I  

ou II-A

ISO 1182 NBR 9442 ASTM E 662

I Incombustível - -

II 
A Combustível Ip ≤ 25 Dm ≤ 450

B Combustível Ip ≤ 25 Dm > 450

III 
A Combustível 25 < Ip ≤ 75 Dm ≤ 450

B Combustível 25 < Ip ≤ 75 Dm > 450

IV 
A Combustível 75 < Ip ≤ 150 Dm ≤ 450

B Combustível 75 < Ip ≤ 150 Dm > 450

V 
A Combustível 150 < Ip ≤ 400 Dm ≤ 450

B Combustível 150 < Ip ≤ 400 Dm > 450

VI Combustível Ip > 400 -

Ip – Índice médio de propagação superficial de chama.
Dm – Densidade ótica específica máxima de fumaça, para ensaios com chama e sem chama.

Método de ensaio
Classe

Materiais Un. Placas no sentido 
vertical

Placas no sentido 
horizontal

Placa Flexwall® m2 2,20 2,03
Montante m 3,13 4,37
Guia m 0,89 0,89
Parafuso ttPC 25 pç. 15 21
Parafuso CR1 4,2 x 13 pç. 23 19
Filete m 0,36 0,89
Cantoneira flexível m 1,04 0,91
Filete (rodateto) m 0,79 0,80
Filete (rodapé) m 0,70 0,75
Presilha Flexwall® pç. 19 13
Placoglass m2 1,00 1,00
Banda acústica m 0,97 0,97
silicone à base de água kg 0,07 0,08
Fita crepe m 2,00 3,48
Obs.:  - Baseado em pé-direito de 2,70 m 

- Silicone à base de água – 0,02 kg/m para filete/rodateto/rodapé 
- 0,04 kg/m para cantoneira flexível

consUmo estimado de materiais Por m2

7. Depois de 
cortar a placa, 
utilizar uma 
fita crepe 
sobrepondo  
10 mm na face 
acabada.

Frente da placa. Verso da placa.

10 mm
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Placo do Brasil Ltda.
Av. Valentina Mello Freire – Borenstein – Dona Loloya, 333
Mogi das Cruzes – SP – CEP 08735-270 – Tel.: 11 3186-8933
0800 019 25 40 – www.placo.com.br
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Grupo Saint-Gobain
A Placo do Brasil é uma empresa dos grupos Saint-Gobain, da França,  
e Matte, do Chile. A Saint-Gobain é líder mundial nos diversos ramos de  
atividade em que atua, presente em mais de 64 países. 

Distribuidores e Instaladores
A Placo do Brasil tem uma extensa Rede de Distribuidores e Instaladores em
diversas regiões do Brasil. Através deles você pode encontrar toda a linha de 
produtos Placo, serviços de projetos e instalação.

Treinamento
A Placo do Brasil mantém cursos regulares de formação e treinamento  
de mão de obra especializada. Informe-se também sobre o programa de  
palestras em empresas ou escolas e cursos especiais para arquitetos,  
engenheiros ou construtores.

Projetos e Assistência Técnica
Nossos técnicos estão preparados para desenvolver soluções para qualquer  
projeto ou empreendimento. Em caso de dúvidas, solicite catálogos técnicos  
ou a visita de um especificador.

Fábrica
A Placo do Brasil está localizada no município de Mogi das Cruzes, a 70 km  
da capital de São Paulo. São 18 mil m2 de área construída, com uma linha  
de produção que garante fornecimento contínuo de 22 milhões de m2 de  
placas de drywall por ano.




