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dia - 4 Caracterização técnica de sistemas construtivos

dia - 5 Ferramentas essenciais no apoio à especificação

Pisos e Tetos: Soluções para pisos integrando betonilhas com argila expandida Argex e tetos suspensos com placas de gesso 
Gyptec.  Consideração de vários tipos de lajes: maciças, aligeiradas e em madeira. Comparação de resultados acústicos de ensaios 
ao ruído aéreo e percussão.

Paredes Exteriores: Estudo comparativo de soluções em parede dupla e parede simples em tijolo térmico Preceram. Soluções para 
reabilitação de paredes existentes com placas de gesso Gyptec para o isolamento pelo interior.

Divisórias Interiores: Sistemas avançados em placas de gesso. Características acústicas, mecânicas e de proteção ao fogo.  

Qual a melhor solução? Quanto custa? Será a opção com melhor relação custo/benefício? Este é o tipo de questões com que os 
técnicos muitas vezes se deparam e que a Gyptec Ibérica pretende dar resposta.

Manual Técnico Gyptec: Recomendações técnicas e boas práticas para a elaboração de um projeto rigoroso e a obtenção do 
melhor desempenho dos sistemas em placas de gesso. Manuseamento, pormenores técnicos, recomendações de montagem e 
de acabamento.

Gestor de Soluções Gyptec: Centenas de sistemas testados e caracterizados para paredes, revestimentos, tetos e divisórias 
interiores. Toda a informação técnica numa ferramenta online gratuita. Saiba como escolher e selecionar as soluções que melhor se 
adaptam aos requisitos que pretende.  

Inscrições gratuitas mas limitadas. Inscreva-se em: www.academia.gyptec.pt 
ou através do e-mail: preceram@preceram.pt

Destinatários: Agentes ligados ao sector da construção, que pretendam aconselhamento técnico, e desenvolvimento 
das competências e práticas de construção. Profissionais, estudantes e docentes de Eng. Civil e Arquitectura.

4 e 5 de Maio 2016
10h00 - 12h30

FIL (pavilhão 2 | 1º piso - sala 2.16)

Demonstrações práticas: 15h30 - 16h30 (stand 2C23/2D22)


