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REABILITAÇÃO

Reforço de lajes
Este sistema permite reforçar a estrutura existente, aumentando a inércia, de forma
a cumprir com as características de resistência exigidas.

Possibilidades de Reforço
Em função do aumento de resistência pretendida e das possibilidades
de fixação, existem diferentes variantes
-Reforço lateral
-Reforço superior e/ou inferior
A fixação realiza-se mediante a utilização de parafusos. A determinação
do número e disposição dos mesmos deve ser objecto de cálculo detalhado.

Renovação de lajes
Nos casos em seja necessário construir uma nova laje, as lajes com vigas Kerto-S
ou FJI, em função dos vãos ou cargas, são uma boa solução.

Laje Tipo FJI

• Leves, não acrescentam peso à estrutura existente
• Fáceis de montar

Diferentes
pavimentos

Laje Tipo
KERTO-S

Tabiques ligeiros
Painel
de cobertura

Painel de
cobertura

Vigas FJI
Isolante

Revestimento inferior

Fixação à parede
Ferragens com abas superiores conforme as
especificações do fabricante
Ferragem com abas
laterais conforme
Espessura
especificações
mínima de
45mm

Viga de
perímetro em
madeira maciça ou KERTO-Q,
tratada para a classe de risco 2,
fixa na caixa do muro de carga

Resistência
ao fogo

Resistência ao Fogo
60 minutos

Esta resistência é determinada pelo revestimento aplicado.
Em função deste, obtemos
maior ou menor resistência,
conforme se observa nas
soluções exemplificadas nos
desenhos contíguos.

Painel hidrófugo
de 18 mm

Solução 2
Isolamento aéreo: 54 dB
Isolamento Impacto: 57 dB
Gesso cartonado de 19 mm
25 mm de fibra de
vidro (densidade
64 kg/m3)

Painel
OSB tipo 3
de 15 mm

Painel OSB
tipo 3
de 15 mm

Finnjoist

Finnjoist

Fibra de vidro 100 mm
(densidade 10 kg/m3

Fibra de vidro 100 mm
(densidade 10 kg/m3

Perfil metálico
Gesso cartonado 19 mm Gesso cartonado de 12.5 mm
Ensaio: VTT Research Report No. RTE 4599/01

Painel hidrófugo
de 18 mm

Opcional:
100 mm de
lã de vidro

Solução 3

Isolamento aéreo: 55 dB
Isolamento Impacto: 56 dB
Gesso cartonado de 19 mm

Revestimento inferior
Resistência ao Fogo
30 minutos

Painel OSB de 18 mm ou
aglomerado hidrófugo de 22 mm.
Opcional:
100 mm de
lã de vidro

Painel OSB de 18 mm ou
aglomerado hidrófugo de 22 mm.

Baseado em:
“Warrington Fire Research Centre Reports Nº C 118649”

Solução 1

25 mm de fibra de vidro
(densidade 64 kg/m3)

Isolante

Dois painéis de gesso
cartonado de 15 mm com juntas desencontradas

Isolamento aéreo: 60 dB
Isolamento Impacto: 54 dB
Gesso cartonado de 19 mm

Viga KERTO-S

Painel hidrófugo
de 18 mm

Barrotes
colados
Painel
OSB tipo 3
de 15 mm

Gesso cartonado 19 mm Gesso cartonado de 12.5 mm

Finnjoist
Fibra de vidro
100 mm
(densidade 10 kg/m3
Gesso cartonado 19 mm Gesso cartonado de 12.5 mm

Ensaio: TRADA Technology Report 1/2000

Ensaio: TRADA Technology Report 1/2000

Um painel de gesso
cartonado de 15 mm com juntas desencontradas

Baseado em:
“Warrington Fire Research Centre Reports Nº C 118649”

Isolamento
acústico
O isolamento acústico é determinado pelo conjunto da solução aplicada, revestimento
isolante inferior e superior.
Nos desenhos contíguos apresentam-se várias soluções testadas.

