Forro FHP
Economia e praticidade

O FHP consiste em uma solução construtiva de forros para ambientes internos com placas standard para drywall interligadas por
arame galvanizado nº 18. Apresentam aparência monolítica e sua principal vantagem está na facilidade e rapidez do processo de
instalação, garantindo alta produtividade quando comparado a outros sistemas.
São resistentes às variações de temperaturas e os tamanhos das placas permitem
grande versatilidade nas decorações, facilitando o trabalho em linhas retas e curvas.
O Forro FHP possui um alto nível de acabamento, com padrões de medida e rebaixos que
se adequam perfeitamente aos sistemas de encaixes e vedação.
Recomendações para Instalação
• Os pontos de fixação devem ser dispostos a cada 500 mm, no sentido longitudinal das placas e, a cada 600 mm,
no sentido transversal, sendo que a única exceção é a primeira fiada de placa, onde o ponto de fixação deve estar
a 570 mm da parede;
• As junções “H”, que fazem a união das placas, devem ser interligadas até o elemento de fixação (laje,
estrutura metálica ou de madeira, ou estrutura auxiliar) através de arame galvanizado nº 18, com perna
dupla aprumada;
• As placas STBR 12,5 de 600 x 2.000 mm devem ser dispostas com as emendas de topo defasadas (amarração
tipo tijolinho);
• As nervuras de gesso devem ser cortadas de placas STBR 12,5, com 50 x 600 mm, e coladas com Massa Map®
(ou gesso lento e sisal), sempre ao lado das junções “H” , com suas emendas no eixo das placas. Neste tipo de
sistema construtivo as nervuras fazem a função de estrutura do forro sendo, portanto, de fundamental
importância para a rigidez do sistema;
• O tratamento de juntas deve ser realizado com Placomassa® (ou Placojoint® PR2) e fita de papel microperfurada;
• Todo o perímetro do forro (encontro placa-parede) deve ser colado com massa Map® (ou chumbado com gesso
e sisal), com pontos a cada 500 mm.
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Vista superior do forro FHP

A Placo, reserva o direito de atualizar e modificar as especificações dos sistemas sem prévio aviso e não se responsabiliza por qualquer alteração efetuada por terceiros.
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Regionais
BH/ES
DF/GO
MS
PR
RJ

Fone/Fax
(31) 3455-2082
(61) 3367-7439
(67) 3324-1054
(41) 3248-1271
(21) 2567-0795

Celular
(31) 9731-7950
(61) 8428-5487
(67) 8112-8607
(41) 9983-2540
(21) 8131-2883

Regionais
RS
SC
São Paulo (Capital)
São Paulo (V.Paraíba / Alto Tietê)
SP Interior (Bauru/Itu)
SP Interior (R.Preto/T. Mineiro)

Fone/Fax
(51) 3024-0744
(48) 3226-1137
(11) 3186-8933
(12) 3652-4501
(14) 3203-6485
(16) 3965-6000

Celular
(51) 8449-3940
(48) 9901-1001
(11) 8389-3763/3783
(12) 8154-8307
(14) 8118-9546
(16) 8126-8465
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