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FORROS



Placa mineralizada de gesso (PMG)

Componente fabricado à base de gesso, com incorporação de aditivos, fi bras e cargas (atóxica e incombustível), 
cuja superfície pode ser lisa ou texturizada pré-moldado em gesso utilizado em vedações horizontais.
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COMPONENTES DO SISTEMA

FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO



Sistema de suspensão

Estrutura metálica composto por: perfi s T principais, 
travessas, cantoneiras e tirantes. Fabricados em aço 
galvanizado pintado ou em alumínio, possuem sistema 
de encaixe.

Perfi l T principal

Elemento metálico fabricado em aço galvanizado 
pintado ou em alumínio, no formato de “T“, utilizado 
para suporte das placas mineralizadas de gesso e dos 
perfi s secundários.

Perfi l T secundário ou travessas

Elemento metálico fabricado em aço galvanizado 
pintado ou em alumínio, no formato de “T“, utilizado 
apenas para suporte das placas mineralizadas de gesso.

Cantoneira / tabica

Elemento fabricado em aço galvanizado pintado ou em 
alumínio, no formato “L” com dimensões mínimas de 
23x23mm, fi xado nas paredes para suporte dos perfi s T 
principais e secundários.

Tirante

Componente não oxidável do sistema de fi xação que 
sustenta diretamente sistema de fi xação do forro fi xado 
na estrutura da edifi cação existente.

Pino

Componente metálico não oxidável fi xado à estrutura 
do teto, onde são fi xados os tirantes que sustentam a 
estrutura.

Regulador

Componente metálico usado em conjunto com os 
tirantes para garantir o correto nivelamento da 
estrutura do forro.
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Perfil T principal

Os perfis T principais deverão ter 
dimensões mínimas de 24mm de largura 
por 38mm de altura, conforme ilustração

Perfil secundário ou travessa

Os perfis secundários deverão ter 
dimensões mínimas de 24mm de largura 
por 33mm de altura e com comprimentos 

de 1250mm e 625mm, conforme ilustração

CONDIÇÕES GERAIS

 As paredes devem estar com o revestimento executado.

 O revestimento, prumo e esquadro das paredes, bem como a colocação de elementos que venham a interferir no 
processo de aplicação do forro, devem ser averiguados.

 O sistema de impermeabilização do andar superior deve estar concluído e testado, assim como todas as 
instalações devem estar fixadas, concluídas e testadas. Os pontos onde haverá perfuração do forro devem estar 
definidos em projeto.

 Os fundos das lajes devem estar limpos, sem pedaços de madeiras ou ferros expostos.

 É fundamental que durante a instalação, o instalador tenha as mãos limpas, principalmente quando tiver que 
manipular as placas de forro.

 Verificar o sistema de suspenção de modo a preservar a paginação prevista em projeto e o tipo de fixação de 
forma a garantir o desempenho do sistema.

CONDIÇÕES ESPECÍFICAS

Tirantes

Os tirantes devem ser colocados de tal forma que permitam regulagem para nivelamento.

Os tirantes de aço devem apresentar diâmetro mínimo de 1,24 mm e nos demais materiais, deve-se determinar o 
diâmetro equivalente de modo a garantir a mesma resistência à tração especificada para o aço.

Placas mineralizadas em gesso

As placas para forro removível Trevo Gesso satisfazem as exigências da Norma ABNT NBR 16497



EXECUÇÃO DO FORRO

Instalação da cantoneira / tabica

Deixe pelo menos 75mm livres sob as placas antigas, dutos, tubulações ou aramado para manobrar um painel 
acomodado na abertura da suspensão. Marque a altura desejada para o novo forro de acordo com o especificado 
em projeto. Com utilização de uma linha de bater marque na parede o nível que a cantoneira ou a tabica deverá ser 
instalada. Com auxílio de arribitadeiras, parafusadeiras ou sistema de fixação com buchas e parafusos faça a instalação 
da cantoneira na parede. As uniões entre as beiradas interiores e exteriores da cantoneira devem estar bem ajustadas. 

Instalação do perfil T principal

Recomenda-se modular o forro de modo a utilizar o maior número possível de placas inteiras.

Marcar e fixar os pinos de aço no teto (fundo das lajes) e/ou estrutura auxiliar de forma que fiquem 
preferencialmente na posição vertical, caso não possível primar para que tenham comprimento próximos.

Os tirantes deverão ficar a uma distância máxima de 1200mm.

Os tirantes devem ser fixados preferencialmente com prumo. Quando não for possível, utilizar mais um tirante na 

Altura desejada a ser
colocada a cantoneira

ou tabica
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Instale a primeira seção dos perfi s T principais afastados da parede conforme modulação defi nida, corte a extremidade 
do perfi l de para que o mesmo possa ser apoiado sobre a cantoneira instalada na parede.

Introduza um tirante no orifício do perfi l, dobre-o e enrole ao redor dele mesmo três vezes. Continue introduzindo 
todos os outros tirantes.

Os demais perfi s T principais deverão fi car a uma distância de 1250mm do perfi l instalado anteriormente.

Instalação do perfi l secundário / travessa

Após a instalação de todos perfi s T principais deverá ser iniciado a instalação do perfi l secundário de 1250mm, que 
será encaixado perpendicularmente nos perfi s principais afastados entre si a cada 625mm.

Os perfi s secundários de 625mm deverão ser encaixados perpendicularmente nos perfi s secundários de 1250mm 
estando afastados entre si a cada 625mm (ver fi gura 4)
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Os perfi s secundários próximos as cantoneiras deverão ser apoiados sobe a mesma.

Instalação das placas

Incline ligeiramente as placas, levantando-os por cima dos perfi s metálicos e coloque-os apoiado com cuidado no perfi l 
T secundário e nas beiradas do perfi l T principal.

Meça e corte as beiradas das placas individualmente. Utilizando um perfi l T secundário ou uma seção de perfi l T 
principal de sobra com uma beirada reta, corte as placas com a face para cima usando um estilete para uso geral, 
muito afi ado. 

As placas de canto que não forem inteiras (trinchos) deverão ser apoiadas em sua totalidade em cima da cantoneira/
tabica, dessa forma todos os lados da placa deverão estar devidamente apoiados.

Obs: As placas de canto podem necessitar de cortes regulares detalhados.
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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. 

Gesso Trevo Ltda.

Rod. PE 630, km 03
Zona Rural Trindade | PE
56.250-000 | Tel (87) 3870-1244
vendas@gessotrevo.com.br
www.trevogesso.com.br
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