
Soluções Construtivas
Autoclavadas
As chapas cimentícias Superboard® são basicamente painéis 
autoclavados de cimento onde a funcionalidade e a 
resistência são os atributos principais.

A linha Superboard por suas características e especificações 
oferece ao profissional de arquitetura e engenharia construir 
soluções rápidas com qualidade otimizando o tempo e 
maximizando os resultados.

Economia de até 70% no cronograma da obra, gerando 
ganho financeiro;
Construção racionalizada e seca;
Versatilidade no design e na instalação;
Seis vezes mais leve que o sistema de    
alvenaria convencional;
Secagem por processo de autoclavagem garante 
estabilidade imensional às chapas;
Chapas incombustíveis, resistentes a impactos   
e à umidade.
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USO SEGURO
Da mesma forma que outros materiais utilizados na 
construção como areia, tijolos, etc. as chapas autoclavadas 
de cimento também contém sílica cristalina. A exposição 
prolongada ao pó liberado do corte e lixamento, pode 
produzir irritações nos olhos e sistema respiratório, silicose 
ou câncer pulmonar. Como precaução é fundamental o uso 
de EPI´s (capacete, máscara, óculos, luvas e protetor 
auricular quando necessário).
No uso de ferramentas elétricas para corte e lixamento das 
chapas, deve-se umedecer levemente o produto.
A informação e uso dos produtos deve ser em condições 
normais e segundo as especificações indicadas.
O fabricante reserva-se o direito de realizar mudanças na 
especificação de seus produtos sem aviso prévio.
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Produtos clássicos da linha a chapa cimentícia Superboard ST® 
são produzidas com borda reta sem nenhum tipo de 
tratamento fora da linha de produção.

A chapa comentícia Superboard PRO® possui    
bordas longitudinais rebaixadas. 

� Borda reta ST
� Dimensão: 1200 por 2.400 mm
� Espessuras de 6, 8 e 10 mm

� Borda rebaixada PRO
� Dimensão: 1200 por 2.400 mm
� Espessuras de 8 e 10 mm

Versatilidade de aplicações;
Fachadas, Revestimentos Externos, Paredes,
Forros, Mezanino e Proteções para Áreas Úmidas.


