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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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Características
As placas para forro em gesso B-GRG, normatizadas na dimensão 
600X600mm, são compostas basicamente de gesso e fi bra, utilizadas 
principalmente para execução de forros e rebaixamento de teto na 
construção de edifi cações. A Trevo introduziu modifi cações em seu processo 
de fabricação tendo atualmente toda sua produção automatizada através do 
sistemas de carrossel.

Normalização
As Placas de 60 X 60cm são fabricadas para atender aos padrões 
preconizados pelas ABNT NBR 16.382

Embalagem
As placas Trevo são embaladas em módulo de 08 peças, contendo 2,88m2 
por módulo. Estes módulos estão disponíveis individualizados ou paletizados.

Estocagem
As Placas devem ser estocados em lugar seco,  sobre paletes de madeira, 
em posição vertical.  A altura máxima deve ser de três placas. O manejo das 
placas deve ser cuidadoso, para evitar quebra ou rachaduras.

Forma de aplicação
Com auxílio de ferramentas convencionais a aplicação das placas é de fácil 
execução.  Uma das condições importantes  para a aplicação é a fixação dos 
elementos de sustentação, usualmente arames amarrados em pinos fixados 
na laje.  O mercado é rico em disponibilidade de profissionais qualificados 
para essa operação.  O uso da Cola de Gesso Trevo no chumbamento do 
tirante na placa como na fixação entre as mesmas, é condição indispensável 
para uma boa qualidade do serviço, porquanto favorece a rapidez, a limpeza 
da obra e o acabamento. 

Informações técnicas

www.trevogesso.com.br

Variáveis B-S B-GRG TREVO

Composição Química
Sulfato de  Cálcio

(CaSO
4
 2H

2
O)

Sulfato de  Cálcio 
(CaSO

4
 2H

2
O) e 

fi bras de vidro 

Densidade (Kg/m3) 950 – 1.100 950 – 1.100 

Resistência a Flexão  (MPa) 2,00  - 3,00 3,00  - 4,00

Resistência do elemento 
de fi xação (N)

280 320

 Peso da placa (Kg) 6,0 5,0

Dimensões (mm) 600 x 600 600 x 600

Absorção dágua (%) 45 45

Cor Branco Branco
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