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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.


