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AS DIMENSÕES DO ELEMENTO
PODEM SER PERSONALIZADAS

As Lajes alveolares são elementos de concreto protendido que têm uma seção transversal
constante. Elas são fabricadas com alta resistência à tração com fios protendidos ou unifio, que
estão inseridos no elemento.
A produção destes elementos é conseguida usando as nossas máquinas Estrusora e Moldadora que
produzem numa única fase ao longo da pista de produção sem a necessidade de qualquer cofragens.
Lajes alveolares são elementos estruturais altamente desenvolvidas e são usadas em todo o
mundo devido às suas muitas vantagens e diversas aplicações.
Hoje eles são um dos elementos pré-fabricados mais conhecidos devido
às suas características técnicas e econômicas.
As lajes alveolares são amplamente utilizadas para revestimento de fachada
e painéis em , construção comercial, residencial e infra-estrutura industrial.
As lajes alveolares podem ser usadas com diferentes estruturas de
suporte: fachadas construida em concreto, fachadas construidas com
tijolos, estruturas metálicas, estruturas de concreto produzidas em loco,
vigotas pré-fabricadas etc.
Para a infra-estrutura as lajes alveolares são usadas extensivamente para proteger as estradas dos
perigos naturais.
Elas são usadas para a construção de deslizamento e guardas anti-avalanche, bem como a mesma
superfície de estrada, todos os elementos que exigem especificações de alta carga.
Além disso lajes alveolares possuem resistências de fogo certificáveis e oferecem uma solução
econômica para a construção de fachadas que apagam o fogo para armazéns, edifícios industriais
e parques de estacionamento
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Lajes Alveolares
Protendidas

produzidas pelas melhores
máquinas de produção disponíveis

TOP 16 VANTAGENS DAS LAJES ALVEOLARES

A P P L I C A T I O N

• QUALIDADE ASSEGURADA
• EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL
INFERIOR PRONTO PARA SER PINTADO
• INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL
• EXCELENTE RESISTÊNCIA AO FOGO
• ALTA CAPACIDADE DE CARGA E RIGIDEZ
• FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO DANDO
AO DESIGNERS VERSATILIDADE MAIOR
• FACILMENTE ADAPTADO PARA PERMITIR A
MONTAGEM DE SISTEMAS AUXILIARES DE
CONSTRUÇÃO
• DIMINUIÇÃO DE AUTO-PESO

1) QUALIDADE ASSEGURADA

• GRANDES ECONOMIA DE CUSTOS
• EFICIÊNCIA NA RELAÇÃO DISTÂNCIA/ESPESSOR
LEVANDO À REDUÇÃO DA ALTURA DO
PAVIMENTO
• ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DE CARGA
• VÃOS LONGOS SEM A NECESSIDADE DE
SUPORTES TEMPORÁRIOS
• PROPRIEDADES TÉRMICAS EXCELENTES E
ISOLAMENTO ACÚSTICO
• PRODUTO VERDE REDUZIU O USO DE MATÉRIAPRIMA
• PODE SER USADO EM ZONAS SÍSMICAS
• FLEXIBILIDADE DE PRODUÇÃO

2) EXCELENTE ACABAMENTO SUPERFICIAL

Pelo utilizo de equipamento específico para
a fabricação dos elementos de concreto e um
sistema de controle de qualidade de alto nível.

INFERIOR PRONTO PARA SER PINTADO
A superfície inferior do elemento é lisa
tendo um
acabamento de aço. Geralmente, esta superfície pode
ser deixada como é ou pode ser simplesmente pintada.

3) INSTALAÇÃO RÁPIDA E FÁCIL

4) EXCELENTE RESISTÊNCIA AO FOGO

Com apenas 3-4 trabalhadores é possível
instalar mais de 500-600 m2 de pavimento por
dia.

Através da escolha das diferentes larguras da parte
inferior do elemento, os pavimentos podem ser
produzidos com uma elevada resistência ao fogo
de mais de 180 minutos.
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TOP 16 VANTAGENS DAS LAJES ALVEOLARES

5) ALTA CAPACIDADE DE CARGA E

6) FÁCIL IMPLEMENTAÇÃO DO PROJETO

7) FACILMENTE ADAPTADO PARA PERMITIR

8) DIMINUIÇÃO DE AUTO-PESO

RIGIDEZ
Lajes alveolares tem deformação mínima
mesmo com altos coeficiente de esbelteza,
devido à distribuição de carga transversal
e mesmo quando os elementos não têm
enchimento de concreto. Os elementos
produzidos têm resistências de carga
elevada graças a uma baixa relação de água
/ cimento de concreto 0.32-0.38. Uma mais
elevada relações de água / ci
ento não pode ser empregada para a
produção de seções transversais desejadas,
sem a utilização de cofragens caros.
Mesmo que a relação água / cimento baixa
empregada faz com que o concreto seja
duro para ser trabalhado, as Máquinas de
Nordimpianti não têm nenhuma dificuldade
a produzir as formas particulares dos
elementos com altos níveis de fiabilidade.

A MONTAGEM DE SISTEMAS AUXILIARES DE
CONSTRUÇÃO
Lajes alveolares são ideais para a montage de
planta auxiliares, tais como bandejas elétricas,
aspersores de água e sistemas de HVAC.

DANDO AO DESIGNERS VERSATILIDADE MAIOR
Lajes alveolares têm uma ampla gama de aplicações.
Elas podem ser produzidas até 25 m de comprimento.
Elas são muito comuns na área residencial, saúde,
educação, mercados industriais e comerciais e
também em zonas sísmica.
É possível fabricar elementos com aberturas na
extremidade que são então preenchidas in loco
numa direcção ortogonal em relação ao chão criando
extremidades sólida para aumentar a resistência à
cortadura.

A presença de alvéolos longitudinais na seção transversal leva
a aprox. 50% de economia de concreto em comparação
com un plano de produção de laje reforçada realizada no
local, e ao mesmo tempo reduzindo a utilização de aço
do 30% con uma redução do peso também.
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TOP 16 VANTAGENS DAS LAJES ALVEOLARES

9) GRANDES ECONOMIA DE CUSTOS
Grandes volumes de produção com seções
transversal uniforme , mesmo com configurações
diferentes de cabo reforçado.
Uma vez que os elementos de concreto têm sido
produzidos possam ser removidas a partir das pistas
de produção depois de apenas 6-8 horas. O uso de
fios protendidos de alta resistência à tração, fios ou
unifio significa que os elementos protendidos têm
seções transversais menores usando concreto de
forma mais eficiente e alcançar, assim, elementos
da mais alta qualidade.
Pequenas seções transversais significa painéis mais
leves, reduzindo o custo do transporte e permitindo
manipulação fácil tanto in loco que na planta de
produção.

11) ALTA DURABILIDADE E RESISTÊNCIA DE

CARGA
O elemento garante alta resistência ao fogo
Porque as tecnologias Extrusora e Slipformer
usadas para a produção do elemento e também
devidas à baixa relação cimento / água usada
na mistura do concreto
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10) EFICIÊNCIA

NA RELAÇÃO DISTÂNCIA/
ESPESSOR LEVANDO À REDUÇÃO DA ALTURA DO
PAVIMENTO
Laje alveolar para pavimento pré-moldado protendido
oferece o máximo de eficiência para o usuário. Devido à
esbelteza dos produtos e capacidades de longa extensão,
que permitem a exploração máxima
do espaço do edifício disponível. A figura mostra uma seção
vertical através da construção de uma torre de 37 andares.
A laje para pavimento total e cobertura é de apenas 40 cm.
Comparado com o clássico in-sito de construção, foi possível
acrescentar mais um piso a uma altura máxima de construção
impostas pelas directivas urbanistas em São Paulo, Brasil.

12) VÃOS LONGOS SEM A NECESSIDADE DE

SUPORTES TEMPORÁRIOS
Aplicável a todas as cargas e os vãos que significa que não
há nenhuma necessidade de suportes durante a instalação.
É possível colocar o pavimento imediatamente após a
instalação, mesmo sem qualquer jato de concreto in loco.

TOP 16 VANTAGENS DAS LAJES ALVEOLARES

13) PROPRIEDADES TÉRMICAS

14) PRODUTO VERDE REDUZIU O USO DE

15) PODE SER USADO EM ZONAS SÍSMICAS

16) FLEXIBILIDADE DE PRODUÇÃO

Lajes alveolares satisfazem plenamente os padrões
anti-sísmicos dos países mais desenvolvidos. Para
este efeito específico os elementos para pavimento
podem ser ligados uns aos outros por meio de
reforço de aço durante a construção, a fim de
criar continuidade no pavimento, mesmo sem
enchimento de concreto. Isto dá ao pavimento as
características estáticas correctas necessárias para
as zonas sísmicas.

A possibilidade de alterar as dimensões dos elementos de
concreto e a configuração do fio de aço protendido de acordo
com as especificações técnicas do elemento requerido. É uma
operação simples e rápida de mudar as peças necessárias da
inserção do molde formador da máquina de produção para
variar a altura e a largura dos elementos de concreto.
Para as aplicações mais exigentes ou em caso de elementos altos
de concreto, a parte inferior do elemento e as nervuras verticais
são reforçadas com rede se aço de e barras de conexão.

EXCELENTES E ISOLAMENTO ACÚSTICO
Lajes alveolares tem propriedades de bom
isolamento acústico, especialmente contra a
transmissão de ruído aéreo, reduzindo o ruído
do ambiente exterior e no fornecimento de
separação de som entre os quartos abaixo e
acima. Propriedades de isolamento do ruído de
impacto são semelhantes tal como acontece com
outras lajes maciça e depende apenas do tipo de
revestimento do pavimento.
A melhor solução fundamental é a utilização de
métodos estruturais como pavimento elevado ou
pavimentos flutuantes. O sistema de pavimento
elevado é, contudo, raramente utilizado em
edifícios residenciais.

MATÉRIA-PRIMA
Lajes alveolares são econômicas com o seu uso de materiais.
Uma razão é que, geralmente, no prefabricados se utiliza
uma elevada quantidade de concreto e degraus de aço,
consequentemente, os produtos utilizam menos materiais
para conseguir a mesma capacidade de suporte de carga
como prodizir in loco estruturas. As dimensões mais pequenas
implicam um menor peso do transporte.
As lajes alveolares são melhores do que outros tipos de
pavimentos, por causa da sua utilização eficiente dos
materiais. A presença de alvéolos longitudinais na seção
transversal leva a cerca de 45% de economia no concreto em
comparação com uma simple laje armada , produzida in loco,
ao mesmo tempo, reduz a quantidade de aço protendido em
30% devido ao seu peso intrínseco inferior.
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CAMPO DE APLICAÇÕES

AS DIFERENTES APLICAÇÕES DAS LAJES ALVEOLARES

A P P L I C A T I O N

Lajes alveolares têm muitas aplicações em
residencial, social, industrial, comercial
e construção de infra-estrutura onde os
elementos com altas cargas são chamados até
180 minutos de resistência ao fogo.

REVESTIMENTOS DE COBERTURAS INDUSTRIAIS

ESTACIONAMENTO
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ESTACIONAMENTO SUBTERRÂNEO

GRANDES COBERTURA COMERCIAL

PAVIMENTOS DE EDIFÍCIOS DE VÁRIOS ANDARES

DEGRAU PAINEL USADO COM ESTRUTURAS DE AÇO

com estruturas de aço

PAVIMENTO CONTÍNUO

É possível utilizar os elementos para pavimento usando
armadura de aço durante a construção, a fim de criar
continuidade no pavimento e dar-lhe as características
estáticas corretas necessárias para zonas sísmicas.
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Tecnologia Extrusora
Lajes Alveolares

LAJES ALVEOLARES PRODUZIDA PELA EXTRUSORA
EXTRUSORA EVO e60, e120, e125, e150, e240

As lajes alveolares produzidos pela Extrusora Evo
da Nordimpianti oferecem soluções rentáveis
para as empresas que estão procurando uma
abordagem flexível para a produção de lajes
alveolares em vários tamanhos.
Gama padrão de alturas desde 150mm até
520mm enquanto as larguras disponíveis
são 600 mm,1200 mm, 1250 mm, 1500 mm
and 2400 mm.

A máquina Extrusora produze elementos em
um fase única utilizando o método de extrusão
sem a necessidade de vibração mantendo
assim o ruído da máquina ao mínimo.
O concreto é empurrado no lugar em torno
aos Tubos formadores por meio dos semfins
garantindo um excelente nível de compactação
em todos os pontos ao longo do elemento.
Os tubos formadores e os laterais criam as
formas e os alvéolos do elemento.
As alturas dos elementos, bem como a
espessura das nervuras verticais podem ser
variadas dentro de certos limites de acordo
com a aplicação e especificações do elemento
requerida.

Extrusora EVO e60, e120,
e125, e150 and e240
600-2400 mm de largura
150-500 mm de altura
As principais características da NORDIMPIANTI EXTRUSORA EVO são:

Alto nível de compactação do concreto
• Todos os motores são impulsionados por
INVERTER permitindo um controle preciso
da máquina;
• Excelente acabamento superficial;
• O controlo preciso das dimensões da laje;
• Função para controlar o nível de compactaçã
ajustando a máquina de acordo com o tipo
dos elementos de concreto a ser produzido.

Confiabilidade Comprovada
• Construção robusta;
• As Máquinas extrusoras Nordimpianti são
Internacionalmente comprovada;
• A maioria das peças mecânicas são
galvanizadas para durabilidade e fácil
manutenção;
• Componentes de terceiros são provenientes
dos mais renomados fornecedores do mundo.

Flexibilidade de produção
• Alturas de laje desde 150 mm até 520 mm;
• Uma vasta gama padrão ou seções
personalizadas   para atender a qualquer
exigência técnica;
• As máquinas Extrusoras EVO podem
ser fornecidos para produzir lajes com
larguras de 2 x 600 mm, 1200 mm, 1250
mm, 1500 mm, 2 x 1200 mm ou 2.400 mm.

Fácil Utilização
• Novo painel de controle do operador;
• Aquisição de dados de produção para analisar
o uso da máquina e os custos de produção;
• Uso de materiais concebidos para longa vida útil;
• Peças de desgaste projetadas para ser alterado
com o mínimo de tempo de inatividade;
• Produção rápida para a fabricação de
diferentes perfis e alturas de laje;
• Ruído de máquina reduzido ao mínimo.

lajes alveolares podem ser
SOMENTE As
produzidas com certificável
A TECNOLOGIA
NORDIMPIANTI

resistência ao fogo até 180
minutos sem alterar qualquer
componentes da máquina.
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LAJES ALVEOLARES PRODUZIDA PELA EXTRUSORA evo

Temos uma gama de máquinas capazes de
satisfazer todas as suas necessidades

A ESCOLHA É SUA!
2x600 mm largura

1200 mm largura
8

8

alvéolos

h150 mm • Kg/m² 220
4

alvéolos

h150 mm • Kg/m² 224
6

alvéolos

h150 mm • Kg/m² 216
6

alvéolos

alvéolos

h200 mm • Kg/m² 242

h180 mm • Kg/m² 241
5

h200 mm • Kg/m² 248
5

alvéolos

h200 mm • Kg/m² 263

alvéolos

h265 mm • Kg/m² 303

h265 mm • Kg/m² 304

h320 mm • Kg/m² 378

h320 mm • Kg/m² 379

4

4

alvéolos
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1250 mm largura

alvéolos

h400 mm • Kg/m² 432

h400 mm • Kg/m² 424

h500 mm • Kg/m² 521

h500 mm • Kg/m² 504

Extrusora

Modular e Intercambiável

1500 mm largura

2x1200 mm largura

ou

2400 mm largura

6

7

alvéolos

alvéolos

h220 mm • Kg/m² 267

h200 mm • Kg/m² 242
5 ou 5+5
alvéolos

h265 mm • Kg/m² 303

h265 mm • Kg/m 708

h320 mm • Kg/m² 378

h320 mm • Kg/m 916

h400 mm • Kg/m² 432

h400 mm • Kg/m 1037

h500 mm • Kg/m² 521

h500 mm • Kg/m 1257

4 ou 4+4
alvéolos

13

Tecnologia Moldadora
Lajes Alveolares
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LAJES ALVEOLARES PRODUZIDAS POR MOLDADORA
MOLDADORA SF120

As lajes alveolares produzidas pela Moldadora
Sf de Nordimpianti oferecem soluções de baixo
custo para as empresas que estão à procura de
uma abordagem flexível para a produção de
lajes alveolares para pavimentos e fachada em
vários tamanhos.
Alturas padrão variam desde 80 mm até 1000
mm, enquanto a largura pode ser de até 1200
mm. Larguras diferentes estão disponíveis de
acordo com as exigências do cliente.

A Moldadora sf produze elementos numa única
fase utilizando o método de vibração, sem a
necessidade de cofragens.
A tolva principal fornece o concreto através mesas
de alimentação em tolvas de entrega montadas
no molde formador. A partir daqui, o concreto é
fornecido à pista de produção e os alvéolos são
formados por um conjunto de tubos formadores.
Grupos vibrantes especiais
fornecem um
processo de duas fases vibrantes garantindo um
excelente nível de compactação em todos os
pontos ao longo do elemento.
As alturas dos elementos, bem como a
largura das nervuras verticais podem ser variados
dentro de certos limites em função da aplicação
e das especificações dos elementos requeridos .

Moldadora sf
600-2400 mm de largura
80-1000 mm de altura
As principais características da MOLDADORA SF NORDIMPIANTI são:

Alto nível de compactação do concreto
• Os motores vibrantes da Moldadora são  
projetado para trabalho contínuo
• A máquina está disponível com duas ou três
fases de vibração, a fim de atingir a melhor
compactação do concreto;
Flexibilidade de produção
• Alturas de laje desde 80 mm até 1000 mm;
• A Moldadora é capaz de produzir uma grande
variedade de elementos de concreto protendido,
tais como lajes alveolares para pavimentos e
fachadaspara pavimentos e fachadas, Vigotas em
T Invertido, Lajes em Duplo T Invertido, postes
de Vinha, lintéis, lajes maciças, Lajes nervuradas
e degraus de bancada;
• É possível inserir uma malha metálica de aço
reforçada;

REI

Confiança
• Construção robusta;
• As Máquinas Moldadora Nordimpianti são
Internacionalmente comprovada;
• A maioria das peças mecânicas são galvanizadas
para durabilidade e fácil manutenção;
• Componentes de terceiros são provenientes
dos mais renomados fornecedores do mundo.
Fácil Utilização
• A utilização de materiais anti-desgaste para
estender sua vida útil.
• Peças de desgaste projetado para ser facilmente
alteradas reduzindo o tempo para um mínimo.
• Os moldes formadores podem ser rapidamente
alterados para permitir a produção de lajes
com diferente perfis ou alturas;

As lajes alveolares podem
ser produzidos com certificável
resistência ao fogo até 180
minutos sem alterar qualquer
componentes da máquina.
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LAJES ALVEOLARES PRODUZIDAS POR MOLDADORA sf

A solução certa para a fabricação de ambos
os elementos para pavimento e fachada com
tamanhos diferentes

O QUE É CERTO PARA VOCÊ?
Elementos de fachada

Elementos para pavimento

Elementos para pavimento

1200 mm largura

1200 mm largura

1200 mm largura

h80 mm • Kg/m² 162

h80 mm • Kg/m² 158

h200 mm • Kg/m² 308

h100 mm • Kg/m² 182

h100 mm • Kg/m² 175

h220 mm • Kg/m² 322

11

alvéolos

h120 mm • Kg/m² 203

h120 mm • Kg/m² 212

h250 mm • Kg/m² 342
11

alvéolos

h150 mm • Kg/m² 257

h150 mm • Kg/m² 247

7

alvéolos

h300 mm • Kg/m² 379
h200 mm • Kg/m² 303
h200 mm • Kg/m² 311
h400 mm • Kg/m² 448
h220 mm • Kg/m² 322

Concrete
Experience
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h250 mm • Kg/m² 352

h500 mm • Kg/m² 567

Moldadora

fácil utilização e confiabilidade

Elementos para pavimento

Elementos especiais

1200 mm largura

1200 mm largura
Painéis de fachada com acabamento de agregados coloridos

h500 mm • Kg/m² 596
Painéis de fachada com isolamento de sanduíche
3

h800 mm • Kg/m² 852

alvéolos

h600 mm • Kg/m² 676
Degraus de bancada

h700 mm • Kg/m² 759

PERFIL
SPECIAL
h

1000

h1000 mm • Kg/m² 1123

SOMENTE

A TECNOLOGIA
NORDIMPIANTI

SUPERANDO AS EXPECTATIVAS
PARA EDIFÍCIOS INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
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h1000 Perfiles Especiais

Moldadora JUMBO
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h1000

LAJES ALVEOLARES GRANDES
h 500 mm até 1000 mm de altura

A P P L I C A T I O N

As lajes alveolares grandes S-pavimento® série JUMBO têm alturas desde 500 mm até 1000 mm e
estão disponíveis nas larguras de 600 mm ou 1200 mm.
As lajes produzidas pela Moldadora Nordimpianti são producidos através de uma combinação
de dosagem de concreto e vibração garantindo um elevado nível de compactação ao longo de
todos os pontos do elemento.
Esta série de elementos têm uma seção transversal
constante em particular com dois grandes alvéolos
laterais e um alvéolo central menor. A armadura
de aço pode ser inserida nas nervuras e na parte
inferior do elemento.
As principais aplicações desses elementos especiais são:
•Túneis, guardas anti-deslizamento de terra e
avalanche;
• Sistemas de revestimento de viadutos rodoviários
e pontes com vãos de mais de 15m;
•Sistemas de pavimentação industriais

Moldadora JUMBO™
PERFIS ESPECIAIS SOMENTE
DA NORDIMPIANTI

A presença de alvéolos significa uma
redução no peso da laje. Isto resulta
num pavimento mais leve, com uma
relação sólido / vazio inferior a 0.5

600-1200 mm de largura, 500-1000 mm de altura
1200 mm largura

600 mm largura

2+1 ALVÉOLOS

1 ALVÉOLOS

h 500 mm
Kg/m2 596

h 500 mm
Kg/m 358

h 600 mm
Kg/m2 676

h 600 mm
Kg/m 338

h 700 mm
Kg/m2 759

h 700 mm
Kg/m 379

h 800 mm
Kg/m2 852

h 800 mm
Kg/m 426

h 1000 mm
Kg/m2 1123

h 1000 mm
Kg/m 561
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LAJES ALVEOLARES PROTENDIDAS PARA FACHADA

A P P L I C A T I O N

Nos sectores da construção residencial, comercial ou industrial lajes alveolares podem ser
utilizados como um elemento de fachada.
Lajes alvéolares têm uma excelente qualidade de acabamento em ambas as superfícies
superior e inferior, a superfície inferior porque os elementos são produzidos em pistas de
aço. A superfície superior porque o elemento é alisado pela Moldadora significado que o
elemento final não necessita de mais acabamentos, se for necessário de pintura.
Para melhorar o aspecto arquitetônico da superfície superior, os elementos também podem
ser fabricados com um acabamento incorporando diferentes de agregados coloridos usando
uma máquina especial de enchimento. Isto permite a produção económica de elementos de
fachada de alta qualidade.
Os elementos também podem incorporar material de isolamento entre a base de laje
alveolares e o enchimento de concreto para aumentar as propriedades acústicas e térmicas.

MÁQUINA DE ENCHIMENTO

MOLDADORA COMBINADA COM A MÁQUINA DE
ENCHIMENTO

A produção deste elemento específico está simples
e de baixo custo e não requer um grande dispêndio
de investimento em equipamento. Pode ser
fabricados na mesma pistas que é utilizada para a
produção de elementos para pavimento.
As larguras de ambos os elementos de isolamento
podem ser variados como requerido em painéis de
fachada em sanduíche

Concrete
Experience
20

Possibilidade de ter diferentes acabamentos de
agregados coloridos
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Degraus de Bancada
Produzidos pela
Tecnologia Moldadora

DEGRAUS DE BANCADA
Na infra-estrutura as lajes alveolares podem
também ser utilizadas para a construção
de assentos para estádio.

3 alvéolos

Concrete
Experience
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Lajes Alveolares
Aplicações

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) - Italy
Tel. +39 0871 540222
Fax +39 0871 562408
info@nordimpianti.com
www.nordimpianti.com
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