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A Caliplac oferece-lhe a possibilidade de utilizar 
Painéis Sandwich em entrepisos ecológicos, 
fabricados com materiais de baixo impacto 
ambiental graças à utilização de aglomerado de 
cortiça expandido na zona do núcleo. T. 987 54 48 45 · info@caliplac.com · www.caliplac.es

GARANTIA DE 
QUALIDADE
A Caliplac é uma marca líder no mercado dos Painéis 
Sandwich para a construção. Está presente a nível 
nacional e internacional, oferece um serviço de qualidade 
e uma melhoria constante do seu processo de fabrico. O 
desenvolvimento de Painéis Sandwich para entrepisos 
permite-lhes oferecer uma solução completa, limpa, eficaz 
e duradoura quando comparada com outras soluções 
clássicas de construção (betão, vigotas, abóbadas).

Os Painéis Sandwich da Caliplac para entrepisos 
são compostos por um material muito leve, que evita 
sobrecargas na estrutura do edifício. Essa caraterística, 
juntamente com os seus múltiplos acabamentos, 
transforma-os na melhor opção para a realização de 
obras novas e de todo o tipo de reformas e reabilitações.
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A colocação dos Painéis Sandwich faz-se diretamente 
sobre a estrutura do andar, quer seja de madeira, metálica 
ou com vigotas de betão. 

Sobre o Painel Sandwich para entrepisos pode ser 
colocado o chão da habitação pretendido: tijoleira, 
marmorite, parquet, laminado, soalho… 

FÁCIL 
COLOCAÇÃO

ANDAR INFERIOR

ANDAR SUPERIOR

ESTRUTURA DE MADEIRA, METÁLICA 
OU VIGOTAS DE BETÃO

CIMENTO MADEIRA

NÚCLEO XPS

ACABAMENTO DECORATIVO

A fixação da estrutura de madeira será feita através de 
aparafusamento, com parafusos auto-roscantes e se la 
estructura es metálica será feita através de aparafusamento, 
com parafusos auto-perfurantes. Os parafusos devem ter um 
diâmetro mínimo de 6 mm e devem ser utilizados pelo menos 
três por ponto de apoio. Os comprimentos dos parafusos 
variam de acordo com o tipo de estrutura. Uma vez concluída 
a instalação, as juntas exteriores dos painéis são seladas 
para garantir a sua estanqueidade.

ESTRUTURA DE MADEIRA ESTRUTURA METÁLICA

* Utilizar tornillos de cabeza plana

* FABRICAM-SE, A PEDIDO, OUTROS ACABAMENTOS

sem verniz 
ABETO

vernizado ABETO

pintado melABETO

pintado castanho 
ABETO

branco relevo 
ABETO

branco decapé
ABETO

azul celeste
ABETO

azul turquesaABETO

A Caliplac dispõe de uma ampla gama de 
acabamentos decorativos em friso de abeto e iroko 
para o interior do Painel Sandwich para entrepisos. 
Todos de primeira qualidade, que lhes permitem ter 
um acabamento perfeito na sua colocação e redução 
dos tempos de construção.

Pela sua especial composição, o painel tem um 
comportamento, perante o fogo, de classe B, excelentes 
propriedades acústicas e uma elevada resistência à 
humidade.

Todos os painéis Caliplac para entrepisos são 
compostos por 3 elementos:

• Uma face exterior ou superior composta por um 
tabuleiro de cimento-madeira tipo Viroc de 10 mm de 
espessura, que será a base do chão do andar superior.

• Um núcleo isolante de Poliestireno Extruído (XPS) 
disponível com diferentes espessuras.

• Uma face interior ou inferior de 10 mm de espessura 
que será o teto da habitação inferior e que oferece a 
possibilidade de múltiplos acabamentos decorativos.

Uma solução rápida, económica e eficaz.
Painéis Sandwich.
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DIVERSOS 
ACABAMENTOS

RESISTENTE À HUMIDADEISOLAMENTO ACÚSTICO RESISTENTE AO FOGO

2400

2440

DIMENSÕES  (mm)  
COMPRIMENTO

60 / 80 / 100 / 120

60 / 80 / 100 / 120

ESPESSURA

550

600

LARGURA

Consultar disponibilidade para 
outras medidas e espessuras
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       pintado 
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