
PRINCIPAIS ATRIBUTOS

Ambientes que necessitam de constante manutenção com acesso ao 

plenum, de materiais resistentes à umidade e a altas temperaturas e 

tratamento acústico e térmico, exemplos: aeroportos, rodoviárias, 

escritórios, bancos e outros.

O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 

pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries;

Para limpeza das placas utilizar sabão neutro e pano úmido;

Comercializamos peças avulsas;

Placas de alumínio perfuradas, para utilização em forros modulados e 

removíveis, compostas por absorvedor acústico tipo TNT aplicado na 

face posterior. Facilidade de instalação, de manutenção (acesso ao 

plenum), de conservação e limpeza, sua alta resistência à umidade, a 

combustão, a altas temperaturas e a deformidade são seus principais 

atributos. Sobre as bandejas de alumínio é permitido assentar lãs 

minerais para auxiliar no tratamento acústico e térmico dos ambientes.

Cor

Espessura

Padrão Acabamento

Modulação

Peso (placa)

Tipo de borda

Sistema de suspensão

Embalagem

Quantidade por caixa

Índice de Propagação de Chama

Densidade Óptica Específica de Fumaça

Branco

8mm

Perfuração redonda (1,8mm) ou quadrada (5x5 mm)

625 x 625 mm

1,31kg/m2 (redonda) e 1,57kg/m2 (quadrada)

Rebaixada tegular

Perfis tipo ‘T’ invertido com 15mm de base

Caixa de papelão

20 unidades

Classe A (NBR 9442)

52 (ASTM E662)

DETALHAMENTO DE PERFURAÇÕESDADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÕES DE USO

DIVISYSTEM.COM.BR

FORRO MODULAR
DE ALUMÍNIO

5

11

PADRÃO DA FURAÇÃO

2
,5

5

8

DETALHE DA BORDA

Os produtos e serviços oferecidos pela Divisystem possuem qualidade e garantia.  Temos como 

missão oferecer soluções inteligentes, buscando ser referência no mercado no que diz respeito à 

inovação. Entre os nossos principais valores estão à ética, o respeito e a sustentabilidade 

fazendo da empresa uma instituição séria, sólida e reconhecida no ramo da construção a seco.



PRINCIPAIS ATRIBUTOS

DETALHAMENTO DE PERFURAÇÕESDADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÕES DE USO

DIVISYSTEM.COM.BR

FORRO DE GESSO
COM PELÍCULA PVC

Placas de gesso para utilização em forros modulados e removíveis, 

compostas por película rígida de PVC na face aparente e manta 

aluminizada na posterior, protegendo-as de goteiras, poeira e mofo, 

sendo suas bordas laterais protegidas por fita plástica. Facilidade de 

instalação, de manutenção (acesso ao plenum) e de conservação e 

limpeza são seus principais atributos. 

Cor

Espessura

Padrão Acabamento

Modulação

Peso (placa)

Tipo de borda

Sistema de suspensão

Embalagem

Quantidade por caixa

Caixas por pallet

Medidas pallet

Índice de Propagação de Chama

Densidade Óptica Específica de Fumaça

Branco

8mm

Liso

625 x 625 mm e 625 x 1250 mm

5,5 kg/m2 

Reta (Lay-in)

Perfis tipo ‘T’ invetido com 24mm de base

Papelão nas laterais

8 unidades

618x618mm 60 cxs - 1243x618mm 30 cxs

1250x1250x1300mm

Classe A (NBR 9442)

52 (ASTM E662)

Ambientes que necessitam de cuidados especiais com higiene, exemplos: 

hospitais, consultórios, clínicas, laboratórios, cozinhas industriais, 

refeitórios, sanitários, supermercados e outros.

O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 

pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries (luz solar, calor tórrido, 

chuva, umidade excessiva e outros);

A instalação das placas de gesso com película em ambas as modulações 

(retangular e quadrada) deverá ocorrer em estrutura composta apenas de 

longarina (perfil principal) e travessa pequena (625mm), com espaçamento 

máximo entre os tirantes de 1000mm;

Não recomendamos a instalação deste forro abaixo de telhas de amianto 

ou metálicas, em função do excesso de calor, que poderá causar danos às 

placas;

Para limpeza das placas utilizar sabão neutro e pano úmido;

Outros.

Não comercializamos peças avulsas;

Os produtos e serviços oferecidos pela Divisystem possuem qualidade e garantia.  Temos como 

missão oferecer soluções inteligentes, buscando ser referência no mercado no que diz respeito à 

inovação. Entre os nossos principais valores estão à ética, o respeito e a sustentabilidade 

fazendo da empresa uma instituição séria, sólida e reconhecida no ramo da construção a seco.



PRINCIPAIS ATRIBUTOS

DETALHAMENTO DE PERFURAÇÕESDADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÕES DE USO

DIVISYSTEM.COM.BR

FORRO DE GESSO
COM PELÍCULA
CLASSIC

Placas de gesso para utilização em forros modulados e removíveis, 

compostas por lâmina de cartão na face aparente e manta aluminizada 

na posterior, protegendo-as de goteiras, poeira e mofo, sendo suas 

bordas laterais protegidas por fita plástica. Facilidade de instalação e 

de manutenção (acesso ao plenum) e praticidade (fácil manuseio, 

aplicação e dispensam pintura) são seus principais atributos.

Cor

Espessura

Padrão Acabamento

Modulação

Peso (placa)

Tipo de borda

Sistema de suspensão

Embalagem

Quantidade por caixa

Caixas por pallets

Medidas pallet

Branco

8mm

Liso

625 x 625 mm e 625 x 1250 mm

5 kg/m2 

Reta (Lay-in)

Perfis tipo ‘T’ invertido com 24mm de base

Caixa de papelão

8 unidades

618x618mm 60 cxs - 1243x6180mm 30 cxs

1,25x1,25x1,30

O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 

pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries (luz solar, calor tórrido, 

chuva, umidade excessiva e outros);

A instalação das placas de gesso com película em ambas as modulações 

(retangular e quadrada) deverá ocorrer em estrutura composta apenas de 

longarina (perfil principal) e travessa pequena (625mm), com espaçamento 

máximo entre os tirantes de 1000mm;

Não recomendamos a instalação deste forro abaixo de telhas de amianto 

ou metálicas, em função do excesso de calor, que poderá causar danos às 

placas;

Não comercializamos peças avulsas;

Material não sujeito a cubagem para cotações de frete;
Ambientes que necessitam de constante manutenção com acesso ao 

plenum, exemplos: saguões, corredores, halls, lojas, supermercados, 

rodoviárias, aeroportos, shoppings e outros.

Os produtos e serviços oferecidos pela Divisystem possuem qualidade e garantia.  Temos como 

missão oferecer soluções inteligentes, buscando ser referência no mercado no que diz respeito à 

inovação. Entre os nossos principais valores estão à ética, o respeito e a sustentabilidade 

fazendo da empresa uma instituição séria, sólida e reconhecida no ramo da construção a seco.



PRINCIPAIS ATRIBUTOS

Ambientes que necessitam de constante manutenção com acesso ao 

plenum, de materiais resistentes à umidade e a altas temperaturas e 

tratamento acústico e térmico, exemplos: aeroportos, rodoviárias, 

escritórios, bancos e outros.

Os produtos e serviços oferecidos pela Divisystem possuem qualidade e garantia.  Temos como 

missão oferecer soluções inteligentes, buscando ser referência no mercado no que diz respeito à 

inovação. Entre os nossos principais valores estão à ética, o respeito e a sustentabilidade 

fazendo da empresa uma instituição séria, sólida e reconhecida no ramo da construção a seco.

DETALHAMENTO DE PERFURAÇÕESDADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÕES DE USO

DIVISYSTEM.COM.BR

FORRO DE GESSO
GYPSYSTEM EDROS

Placas de gesso perfuradas, para utilização em forros modulados e 

removíveis, compostas por lã de vidro no seu interior fixada com feltro 

na cor branca na face posterior, acabadas com pintura branca a base 

d'água. Facilidade de instalação e de manutenção (acesso ao 

plenum), praticidade (fácil manuseio, aplicação e dispensam pintura) e 

a sua propriedade de absorção sonora são seus principais atributos.

Cor

Espessura

Padrão Acabamento

Modulação

Furações

Peso (placa)

Tipo de borda

Sistema de suspensão

Embalagem

Quantidade por caixa

Caixas por pallets

Medidas pallet

Branco

15mm

Perfurado

625 x 625 mm

5 x5 mm ou 11,5 x 11,5 mm

6,6 kg/m2 

Rebaixada (Tegular)

Perfis tipo ‘T’ invetido com 15mm de base

Caixa de papelão

8 unidades

32

1250x1250x1060

O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 

pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries (luz solar, calor tórrido, 

chuva, umidade excessiva e outros);

Não recomendamos a instalação deste forro abaixo de telhas de amianto 

ou metálicas, em função do excesso de calor, que poderá causar danos às 

placas;

Não comercializamos peças avulsas;

Material não sujeito a cubagem para cotações de frete;

O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 
pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries.
Outros.

Comercializa peças avulsas;

Para cotações de frete, considerar cubagem;

Áreas comerciais, restaurantes, igrejas, escritórios, escolas, bancos, auditórios 
e entre outros.



PRINCIPAIS ATRIBUTOS

DETALHAMENTO DE PERFURAÇÕESDADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÕES DE USO

DIVISYSTEM.COM.BR

FORRO MODULAR
EM PVC

Placas de PVC para utilização em forros modulados e removíveis. 

Facilidade de instalação, de manutenção (acesso ao plenum) e de 

conservação e limpeza são seus principais atributos. 

Cor

Espessura

Padrão Acabamento

Modulação

Peso (placa)

Tipo de borda

Sistema de suspensão

Embalagem

Quantidade por caixa

Caixas por pallets

Medidas pallet

Índice de Propagação de Chama

Densidade Óptica Específica de Fumaça

Branco fosco

7mm

Fosco

625 x 1250 mm

2,8 kg/m2 

Reta ( Lay-in)

Perfis tipo ‘T’ invertido com 24mm de base

Caixa de papelão

20 unidades

14 

1250x1250x1120

Classe A (NBR 9442)

52 (ASTM E662)

O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 

pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries (luz solar, calor tórrido 

e outros);

Para limpeza das placas utilizar sabão neutro e pano úmido;

Comercializamos peças avulsas;

Material não sujeito a cubagem para cotações de frete;

Ambientes que necessitam de cuidados especiais com higiene, exemplos: 

hospitais, consultórios, clínicas, laboratórios, cozinhas industriais, 

lavanderias industriais, refeitórios, vestiários, sanitários, supermercados e 

outros.

Os produtos e serviços oferecidos pela Divisystem possuem qualidade e garantia.  Temos como 

missão oferecer soluções inteligentes, buscando ser referência no mercado no que diz respeito à 

inovação. Entre os nossos principais valores estão à ética, o respeito e a sustentabilidade 

fazendo da empresa uma instituição séria, sólida e reconhecida no ramo da construção a seco.



PRINCIPAIS ATRIBUTOS

DETALHAMENTO DE PERFURAÇÕESDADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÕES DE USO

DIVISYSTEM.COM.BR

FORRO DE ISOPOR
ESTAMPADO

Placas de poliestireno expansível (EPS), para utilização em forros 

modulados e removíveis, com acabamento estampado na face 

aparente. Facilidade de instalação e de manutenção (acesso ao 

plenum) e praticidade (fácil manuseio, aplicação e dispensam pintura) 

são seus principais atributos.

Cor

Espessura

Padrão Acabamento

Modulação

Peso (placa)

Tipo de borda

Sistema de suspensão

Embalagem

Quantidade por caixa

Índice de Propagação de Chama

Retardante à Chama

Branco

20mm

Branco / Estampado

625 x 1250 mm

0,2 kg/m2 

Reta ( Lay-in)

Perfis tipo ‘T’ invertido com 24mm de base

Plástica

23 unidades

Classe II-A (EN 13823 e ISO 11925-2

Sim (NBR 11948)

O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 

pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries.

Outros.

Comercializa peças avulsas;

Para cotações de frete, considerar cubagem;

Ambientes que necessitam de constante manutenção com acesso ao 

plenum, exemplos: saguões, corredores, halls, lojas, supermercados e 

outros.

Os produtos e serviços oferecidos pela Divisystem possuem qualidade e garantia.  Temos como 

missão oferecer soluções inteligentes, buscando ser referência no mercado no que diz respeito à 

inovação. Entre os nossos principais valores estão à ética, o respeito e a sustentabilidade 

fazendo da empresa uma instituição séria, sólida e reconhecida no ramo da construção a seco.



PRINCIPAIS ATRIBUTOS

DETALHAMENTO DE PERFURAÇÕESDADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÕES DE USO

DIVISYSTEM.COM.BR

FORRO DE LÃ DE
VIDRO BOREAL

A linha Forrovid é constituída por forros em lã de vidro com 

revestimento em PVC microperfurado. Apresenta excelentes índices 

de absorção sonora e isolação térmica e está disponível em duas 

opções de acabamento: Boreal Plus Branco e Boreal Plus Negro

Cor

Espessura

Padrão Acabamento

Modulação

Peso (placa)

Tipo de borda

Sistema de suspensão

Embalagem

Quantidade por caixa

NRC

Branco ou Negro

15, 20, 25 mm

Microperfurado

625 x 1250 mm

0,9 kg/m2, 1,2 kg/m2, 1,5 kg/m2 

Reta ( Lay-in)

Perfis tipo ‘T’ invertido com 24mm de base

Papelão

24, 18, 14 unidades

0,60

O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 

pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries.

Outros.

Comercializa peças avulsas;

Para cotações de frete, considerar cubagem;

Ambientes que necessitam de constante manutenção com acesso ao 

plenum, exemplos: saguões, corredores, halls, lojas, supermercados e 

outros.

Os produtos e serviços oferecidos pela Divisystem possuem qualidade e garantia.  Temos como 

missão oferecer soluções inteligentes, buscando ser referência no mercado no que diz respeito à 

inovação. Entre os nossos principais valores estão à ética, o respeito e a sustentabilidade 

fazendo da empresa uma instituição séria, sólida e reconhecida no ramo da construção a seco.



PRINCIPAIS ATRIBUTOS

DETALHAMENTO DE PERFURAÇÕESDADOS TÉCNICOS

OBSERVAÇÕES GERAIS

INDICAÇÕES DE USO

DIVISYSTEM.COM.BR

FORRO DE LÃ DE
PET ECOFIBER STONE

É um material ecologicamente correto e uma ótima opção  para 

garantir o isolamento termoacústico sem agredir o meio ambiente.

Cor

Espessura

Padrão Acabamento

Modulação

Peso (placa)

Tipo de borda

Sistema de suspensão

Embalagem

Quantidade por caixa

Branco ou Preto

25 mm

Microperfurado

625 x 1250 mm e 625 x 625 mm

0,6 kg/m2, 0,3 kg/m2 

Reta ( Lay-in)

Perfis tipo ‘T’ invertido com 24mm de base

Caixa de papelão

22 e 44 unidades O produto dever ser armazenado na horizontal, em superfície plana, sobre 

pallets, em local seco, coberto e livre de intempéries.

Outros.

Comercializa peças avulsas;

Para cotações de frete, considerar cubagem;

Áreas comerciais, restaurantes, igrejas, escritórios, escolas, bancos, 

auditórios e entre outros.

Os produtos e serviços oferecidos pela Divisystem possuem qualidade e garantia.  Temos como 

missão oferecer soluções inteligentes, buscando ser referência no mercado no que diz respeito à 

inovação. Entre os nossos principais valores estão à ética, o respeito e a sustentabilidade 

fazendo da empresa uma instituição séria, sólida e reconhecida no ramo da construção a seco.



FORRO DE GESSO
GYPSYSTEM EDROS


