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Uma história de inovação
Há 22 anos a Gesso Trevo executa um trabalho de excelência 
utilizando tecnologia Alemã de queima e a Italiana no 
processo industrial, atuando junto ao mercado de gesso 
para a construção civil, com excelente conhecimento no 
mercado Nacional e Internacional. 
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Restrições de Uso
Este sistema não se aplica a construção de 
paredes de vedação externas ou de paredes 
estruturais de edifi cações.

É vedada a utilização de inserts ou 
dispositivos de fi xação com componentes 
a base de ferro ou aço galvanizado sem 
proteção adequada em contato direto com 
os blocos de gesso.

Toda primeira fi ada deve ser construída com 
blocos hidrofugados para evitar a ascenção 
capilar e ser mais resistente a ação de águas 
de lavagem de pisos.

O diâmetro máximo das redes de instalações 
hidráulicas, elétricas e de comunicações 
embutidas não devem exceder 1/3 da 
espessura do bloco e com cobrimento maior 
ou igual a 4mm.

Utilização
São utilizados para construção de paredes internas de 
casas ou apartamentos.

Essas paredes não tem função estrutural e são construídas  
com blocos de gesso, maciços ou vazados com junção 
intertravada e unidos entre si com cola de gesso ao longo 
de todas as arestas.

Fabricação
O processo de fabricação industrial dos Blocos de Gesso 
Trevo, garante estabilidade dimensional, angularidade, 
encaixes extremamente precisos, proporcionando rapidez 
na execução e a obtenção de uma parede com superfície 
perfeitamente limpa e lisa, facilitando a execução de obras 
na construção civil, aumentando a segurança e o conforto 
das edifi cações, sejam estas novas ou reformadas.

É graças a essas características, ao cuidado no momento 
da colocação, que se podem realizar divisórias ou pardes 
perfeitamente retilíneas e verticais. Além disso, as faces 
dos blocos sendo, por fabricação, perfeitamente lisas, se 
obtêm superfícies perfeitamente planas podendo receber 
após a secagem (3 a 5 dias), qualquer tipo de acabamento: 
pintura, papel de parede, cerâmica, etc.

Cola de Gesso
Fabricada a partir de gessos e aditivos, a cola de gesso quando 
misturada na proporçano adequada água/cola, 20kg (1 saco) de 
cola para 13 litros de água, apresenta uma consistência pastosa que 
permite a sua aplicação com bisnagas, espátulas ou ferramentas 
similares.

A cola de gesso é um produto em pó, fornecido em sacos de 20, 5 e 
1kg, desenvolvido para ser utilizado na montagem dos sistemas de 
vedações verticais (paredes) e horizontais (forros) construídos com 
pré-moldados de gesso.

Podendo ser utilizado na colagem de outros elementos de gesso 
como: sancas, molduras, placas,paineis de gesso acartonado 
(drywall) na colagem de azulejos, cerâmicas e ladrilhos.      

Para Consultar
Diretrizes para Avaliação Técnica de Produtos - DIRETRIZ SINAT Nº 008 - Ministério das Cidades - Secretaria 
Nacional da Habitação Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade do Habitat (PBQP-H) - Sistema Nacional 
de Avaliações Técnicas (SINAT).
Vedações verticais internas em alvenaria não-estrutural de blocos de gesso.

Site de consulta: www.cidades.gov.br

www.trevogesso.com.br

 Vantagens

 Proteção contra incêndio

 Isolamento acústico

 Isolamento térmico

 Regularização higrométrica

 Colocação fácil e rápida

 Pronto para receber pintura

 Menor carga nas estruturas

Bloco de Gesso Standard 

Espessura do bloco (mm) 70 70 100 Tolerância

Tipo Vazado Maciço Maciço -

Dimensões (mm) 666 x 500 666 x 500 666 x 500 0,5

Peso médio - bloco (kg) 18 24 34 5%

Peso médio - parede (kg/m 2) 54 72 102 5%

Dureza (Shore C) 55 55 55 -

Absorção acústica  32 db  34 db  38 db -

Resistência à fl exão (MPa) > 2,0 - -

Resistência a compressão (MPa) > 3,0 - -

Bloco de Gesso Hidrofugado

Absorsão de água < 5 % < 5 % < 5 % -

Cola de Gesso Standard 

Variáveis Unidades Valores

Relação Água / Gesso % 0,63 a 0,67

Espraiamento cm 10 a 12 (consistência pastosa)

Tempo para início de aplicação min 3

Tempo para fi m de aplicação min 60

Absorção de água % 30 - 40

Resistência ao arrancamento MPa > 6,0

Cola de Gesso Hidrofugada 

Absorção de água % < 5
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