
Placo  Impact
Soluções para paredes resistentes a impactos.

LANÇAMENTO



www.placo.com.br

O que é rigidez?

Resistência ao impacto

Capacidade de carga

Resistência e 
estabilidade estrutural 

do sistema

A rigidez de um sistema define a capacidade do mesmo suportar situações imprevisiveis,
trata-se de uma propriedade importante para o desempenho estrutural.

O conceito de rigidez engloba tres pilares:



Evitar a deformação 
da parede em caso 
de sofrer uma carga 
horizontal.

Áreas de muito trânsito 
que podem estar sujeitas 
a aglomerações como 
corredores de escolas, 
centros comerciais, metrôs, 
aeroportos, etc.

Ensaio de capacidade 
de carga horizontal.

Permitir a fixação 
de elementos com 
peso elevado sem 
comprometer a 
integridade da parede.

Locais onde seja 
necessária a instalação 
de objetos como 
dispositivos de televisão, 
estantes, móveis, etc.

Ensaio de carga para 
peças suspensas.

Maior durabilidade  
da parede minimizando 
o dano sofrido pelo 
próprio uso.

Áreas sujeitas a sofrer 
impactos, como salas 
de aula, corredores 
hospitalares, centros 
comerciais, etc.

Ensaio de resistência 
ao impacto.

O que significa? Como se mede?Aplicações
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Placo Impact é uma nova placa composta por um gesso específico com uma elevada composição em fibras sintéticas
e revestida por um cartão especial com a qual se alcançam os maiores resultados de rigidez. 

Placo  Impact: a placa com maior rigidez.

Alta resistência ao impacto

Resistência e estabilidade estrutural

Os ensaios realizados para comprovar 
o desempenho das paredes, são:
Resistência ao impacto de corpo duro
Resistência ao impacto de corpo mole 

Placo Impact atende a todos os requisitos normativos 
com relação a impactos, oferecendo paredes em drywall 
com maior rigidez e consequentemente um sistema 
construtivo mais resistente. 

Avaliação

FACILIDADE 
DE CORTE

MANUSEIO: 
MENOR PESO

PARAFUSAMENTO

ACABAMENTO 
PRONTO PARA PINTAR

COMPETITIVIDADE

DEFORMAÇÃO 
TRANSVERSAL

F. RESIDUAL 5 min.

Conceito           Placo® Impact    

76,24

5,79

*comparado a outros sistemas disponiveis



Alta capacidade de carga
Um alto desempenho obtido até 50 kg 
por ponto de carga pontual*.

Placo  Impact: maior capacidade de carga.
Uma placa que resiste às demandas originadas pela fixação de peças suspensas, tais como: armários, lavatórios, 
prateleiras, quadros, TV, etc.

Características técnicas da Placo Impact
Peso

11,9 kg/m2

Reação ao fogo
Classe II A

Largura
1.200 mm

Cor da superfície
Amarela

Comprimento
1.800 mm

Espessura
12,5 mm

* Ensaio de carga suspensa de cisalhamento,com plaqueamento simples. Ancoragem utilizada: Ciser BackAnchor M6/58.

Resistência 
ao impacto

Capacidade  
até 50 kg por 
ponto de carga

Facilidade e rapidez 
de instalação



Resultados contra o fogo.
A reação ao fogo da placa Placo Impact é Classe II-A, 
garantindo a segurança de seu projeto.

Os sistemas construtivos com a garantia de qualidade Placo garantem ótimo desempenho acústico e segurança contra  
o fogo para seu projeto.

Placo  Impact: alta resistência ao fogo.

Placo® Impact

PAREDES E 
REVESTIMENTOS

Fo
rç

a

Is
ol

am
en

to
ac

ús
tic

o

Re
si

st
ên

ci
a

ao
 fo

go



Placo Impact confere maior rigidez à parede e, portanto, maior resistência ao sistema.

Placo  Impact: tipologias.

Desenho técnico a
(mm)

b
(mm)

c
(mm)

Altura máxima (m) Qto de Placa 
(Total parede)Montante 

a 600 mm         
Montante 
a 400 m

48 12,5 73 2.5 2.7 2

70 12,5 95 3.0 3.3 2

90 12,5 115 3.5 3.85 2

48 12,5 98 2.9 3.2 4

70 12,5 120 3.7 4.1 4

90 12,5 140 4.2 4.6 4

48 12,5 73 2.9 3.25 2

70 12,5 95 3.6 4.05 2

90 12,5 115 4.15 4.6 2



Placo do Brasil Ltda.
Av. Valentina Mello Freire Borenstein, 333 
Mogi das Cruzes – SP 
CEP 08735-270
Tel.: 11 3186-8933

0800 019 25 40 
www.placo.com.br

Grupo Saint-Gobain
A Placo do Brasil é uma empresa dos grupos 
Saint-Gobain, da França, e Matte, do Chile.  
A Saint-Gobain é líder mundial nos diversos ramos de 
atividade em que atua, presente em mais de 64 países. 

Distribuidores e Instaladores
A Placo do Brasil tem uma extensa Rede de 
Distribuidores e Instaladores em diversas regiões do 
Brasil. Por meio deles você pode encontrar toda a linha 
de produtos Placo, serviços de projetos e instalação.

Treinamento
A Placo do Brasil mantém cursos regulares de 
formação e treinamento de mão de obra especializada. 
Informe-se também sobre o programa de palestras em 
empresas ou escolas e cursos especiais para arquitetos, 
engenheiros ou construtores.

Projetos e Assistência Técnica
Nossos técnicos estão preparados para orientação de 
soluções para qualquer projeto ou empreendimento.  
Em caso de dúvidas, solicite catálogos técnicos ou a 
visita de um especificador.

Fábrica
A Placo do Brasil está localizada no município de Mogi 
das Cruzes, a 70 km da capital de São Paulo. São 18 mil 
m2 de área construída, com uma linha de produção 
que garante fornecimento contínuo de 22 milhões de 
m2 de placas de gesso para drywall por ano.

A Placo se reserva o direito de atualizar e modificar as especificações dos sistemas sem aviso prévio, e não se responsabiliza por qualquer alteração efetuada por terceiros.                            março/2014

Fábrica Feira de Santana
BR 324 s/nº - km 529 - Bairro dos Humildes
Feira de Santana – BA 
CEP 44135-000


