SOLUÇÕES TÉCNICAS PARA
FACHADAS, PAREDES E TETOS CURVOS

PLACA UNIFLEX

DE CIMENTO ALIGERADO
REFORÇADO COM FIBRAS

SOLUÇÕES CONSTRUTIVAS COM CURVATURA
ADAPTAM-SE AO DESENHO REQUERIDO
PELA ARQUITETURA ATÉ CHEGAR A FORMAS ESCULTÓRICAS

SISTEMA DE CONSTRUÇÃO EM SECO PARA O EXTERIOR

ONDE AS CURVAS JÁ NÃO TEM LIMITES…

UNIFLEX É UMA RESPOSTA DA SERC EVOLUÇÃO A SOLUÇÃO DE REVESTIMENTO FLEXÍVEL PARA USO
EXTERIOR E INTERIOR NA CONSTRUÇÃO.
A PLACA É COMPOSTA DE CIMENTO REFORÇADO COM FIBRAS LIGEIRAS,
NÃO CONTEM GESSO, CELULOSA E AMIANTO, NÃO SOFRE ALTERAÇÕES COM A PRESENÇA DE AGUA.
TEM UMA ALTA DURABILIDADE EM AMBIENTES DE EXTREMAS HUMIDADES, ALTAS TEMPERATURAS E
TAMBÉM EM CONTACTO DIRETO E CONTINUO COM O GELO.
A CARACTERÍSTICA PRINCIPAL DESTA PLACA É A CAPACIDADE DE ADAPTAR-SE A QUALQUER
CURVATURA SEM NECESSIDADE DE OPERAÇÕES PRÉVIAS SOBRE O PRODUTO.
AS PLACAS ADAPTAM-SE A QUALQUER MEIO E PERMITEM REALIZAR QUALQUER TIPO DE
ARQUITETURA E CRIATIVIDADE.

Em colaboração com:
Tbilisi Public Service Hall - Tbilisi, Georgia. Estudio Fuksas

placa de cimento flexível

sem limites para o desenho, inovador e imaginativo

UNIFLEX é uma placa idónea para zonas de alta curvatura tanto em
exteriores como interiores.
A facilidade e rapidez de instalação são características deste produto
inovador.

• A placa de cimento mais flexível do mercado, permite-nos ser mais
criativos sem limitações da imaginação
• UNIFLEX é a resposta de SERC EVOLUÇÃO a procura do mercado de
revestimentos que precisem de curvatura
• Facilidade de instalação
• Radios de curvatura até 15 cm.
• Sem gesso, celulosa ou amianto
• Construção em seco
• Fácil e rápido de instalar

curvatura extrema

radio de15 centímetros

UNIFLEX

uma placa excecional

UNIFLEX é a primeira placa de cimento que admite de maneira natural a
máxima curvatura simplesmente dobrando-a manualmente!
Sem rutura ou formação de fissuras, com um radio de só 15 centímetros.

PASSOS:
- DOBRAR PELO LADO EXTERIOR
- DOBRAR LENTAMENTE
- CONTROLAR A CURVATURA
- FIXAR

REVESTIMENTO DE VIGAS
E PILARES

UNIFLEX é a placa de cimento reforçado de 12,5 mm. de espessura mais flexível
existente no mercado, capaz de chegar a um radio de curvatura de 150 mm (para
ângulos de 90º) sem ruturas nem fissuras e de forma natural.

CONSTRUÇÃO DE ARCOS

CONSTRUÇÃO DE PAREDES
E TETOS CURVOS

CONSTRUÇÃO DE ABOBADADAS
E COLUNAS

Produzido num ciclo continuo obtido a partir de uma mistura de cimento
Portland, e nos dois lados, reto e verso, com uma capa de fibra de vidro e
revestimento polimérico. Os bordes longitudinais são afinados e tem um
acabamento liso e robusto graças a tecnologia EDGETECH®- duplo recobrimento
com malha e cinta de fibra de vidro. Os extremos (bordos da placa) são retos.

Utiliza-se para o revestimento de vigas e colunas, a realização de arcos, paredes e
tetos curvos e em qualquer caso em que seja necessário qualquer superfície em
forma de curva.
Oferece um suporte liso e resistente para a colocação de revestimentos cerâmicos,
mosaicos de vidro e revestimentos de ladrilho ou materiais pétreos.
Poder ser alisado com UNIJOINT para obter uma superfície lisa pronta a pintar.

solução inovadora

_ máxima liberdade criativa _

CARATERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS
• As placas UNIFLEX de 12,5 mm. garantem a
construção de superfícies côncavas ou
convexas diretamente em obra graças a
capacidade de curvar-se em seco com um radio
de 15 cm.

Heydar Aliyev Center - Baku, Azerbaijan - Zaha Hadid Architects

placa uniflex

_máxima flexibilidade

• Feito com uma mistura de cimento Portland e
áridos

• Reforçado com malha de fibra de vidro e
recobrimento de polímero (lado A)

• Reforçado com um tecido especial de fibra de
vidro (lado B)

• Bordes longitudinais afinados e reforçados

com uma dupla capa de malha e cinta de fibra
de vidro (tecnologia Edgetech®)

COM CIMENTO E INERTE
DE GESSO E CELULOSA

MONTAGEM EM SECO

As placas UNIFLEX não sofrem deterioramento em situações extremas. Daí a sua
grande durabilidade em ambientes de extremas humidades, com altas
temperaturas, tal como piscinas, saunas, banhos de vapor e também com presença
contínua de gelo, quando o ambiente externo se caracteriza por climas muito
duros.
A característica principal é a capacidade para adaptar-se a qualquer forma criativa
sem a necessidade de operações completas de pré-fabricação ou de “conformação”.

RAPIDEZ DE INSTALAÇÃO

ADAPTA-SE A QUALQUER
SUPORTE

As placas podem adaptar-se a qualquer tipo de suporte e permitem realizar
qualquer forma arquitetónica até chegar as formas escultóricas.
Particularmente útil para resolver diretamente ”in sítio” exigências de revestimentos
curvos sem necessidade de predisposições ou moldes para obter formas de perfis,
ranhuras ou arcos.

montagem em seco

facilidade de instalação

SISTEMA UNIFLEX

A instalação não requer equipamento sofisticado, o utilizado nos sistemas de
construção em “seco” são suficiente para a realização das formas mais complexas.
Facilidade e rapidez de instalação são as características deste inovador produto.

PARA PAREDES CURVAS
As placas podem ser alisadas com pasta a base de cimento UNIJOINT para
obter assim una superfície lisa pronta para pintar.
REVESTIMENTOS DE PILARES

A placa UNIFLEX representa o suporte ideal para mosaicos ou cerâmicas em
ambientes caracterizados pelas altas temperaturas e humidades já que não se altera
nem se deforma.

REALIZACÃO DE ABOBADAS
E COLUNAS

Resiste aos choques, proporciona um excelente suporte estático, é resistente aos
fungos e bactérias.
A placa UNIFLEX tem uma reação ao fogo classificada A1 (incombustível).

_

construção em seco

Ideal para reabilitação_

A flexibilidade que oferece as placas UNIFLEX alcança
construções que nunca antes haveria imaginado de maneira
tão simples.

Não existem no mundo sistemas com este grau de
flexibilidade: UNIFLEX é um produto único e patenteado que
os projetistas mais inovadores têm estado a experimentar com
êxito.
Oferecem possibilidades de realizações insuperáveis com altas
características de resistência, capazes alem de suportar as
condições climatéricas mais adversas tais como altas
temperaturas, altos níveis de humidade ou a presença de gelo
contínuo.

construir superfícies curvadas

diretamente em obra

Tbilisi Public Service Hall - Tbilisi, Georgia - Studio Fuksas

CURVATURA SIMPLIFACADA

EFICACIA ESTÉTICA

DURAÇÃO E SOLIDEZ

A placa UNIFLEX permite resolver com
eficácia e rapidamente todos os problemas
em obra relacionados com a construção de
superfícies ou acessórios curvos que muita
das vezes se refletem em uma mão-de-obra
mais demorosa e dificuldades de realização.
Arcos, curvas, abobadas e colunas nunca
foram tão fáceis de construir sem
necessidade de grandes estruturas de
elevados custos ou subministro externos. De
fato é possível utilizar perfis estândares para
obter soluções de grande interesse desde o
ponto de vista funcional e estético como
sobretudo na reabilitação onde as estruturas
existentes são poucas adequadas para
receber tubagens de instalações e condutas.
A composição especial das placas UNIFLEX
também garante a solidez e estabilidade no
tempo do produto que são inalteráveis com
humidade, fungos ou bactérias e por tanto
particularmente adequadas nas situações
em que é essencial manter um ambiente
limpo.

15
Sequência de montagem

1)1)
Fixação dos canais a laje superior ou
inferior com buchas metálicas.

fase de montagem

construção curva

As placas UNIFLEX são montadas horizontalmente na estrutura preparada tal como em
processos de construção normais secos.
Os montantes devem colocar-se numa direção durante a metade da curva e na direção
oposta na outra metade.
No caso da construção de paredes ou divisórias, intercalar as juntas verticais das placas
do lado exterior com as juntas verticais das placas situadas no lado oposto.
A capa externa a estrutura vem indicada na placa.

x

r

x

r

r
x

CURVA CÔNCAVA

r ≤ 50 cm
r ≤ 90 cm
r ≤ 120 cm

PAREDE
CURVA CONVEXA

x ≤ 15 cm
x ≤ 20 cm
x ≤ 30 cm

2)
Colocação de montantes verticais em
função de radio de curvatura (ver
esquema).

r ≤ 50 cm
r ≤ 90 cm

r ≤ 50 cm
r ≤ 90 cm
r ≤ 120 cm

x ≤ 20 cm
x ≤ 30 cm

3)
Fixação da placa aos montantes
verticais, utilizando parafusos autoperfurantes.

x ≤ 15 cm
x ≤ 20 cm
x ≤ 30 cm

4)
Revestimento prévio das juntas com
cinta Unitape, alisado com pasta e
colocação de malha de fibra de vidro
Uniroll.

i = 1000 mm

x

fase de montagem

realização de uma ideia

As placas UNIFLEX encontram o seu uso ideal em situações arquitetónicas livres de
esquemas tradicionais.
Utilizem-se especialmente em intervenções de arquitetura contemporânea onde a
flexibilidade construtiva é uma condição indispensável.
Sua flexibilidade permite satisfazer qualquer ideia de projeto.
Fácil de manipular e adaptar-se, ótimas para montar de forma sólida e assegurar as
formas mais curvilíneas.
Para alcançar curvas convexas (A), como o recobrimento de uma coluna, a fixação da
placa aos montantes deve ser realizada a partir de seu lado vertical, aparafusar com os
parafusos auto-perfurantes apropriados e conformando a placa a estrutura de suporte,
fixando-se sucessivamente a cada montante.
No caso de revestir uma estrutura com a curvatura côncava (B), a placa deve estar
colocada inicialmente no centro da curva fixando-se a um montante apropriado.
Sucessivamente adaptar a placa ao andamento da estrutura e fixa-la em direção aos
lados exteriores da placa.
Para colocar os montantes verticais, veja o esquema da página anterior. No caso de
suportes em estruturas de carpintaria colocar o montante horizontal a uma distancia
máxima de 1.000 mm.

A

B

UNIFLEX
ADAPTA-SE A QUALQUER CURVA
NÃO SE ROMPE
NÃO SE FISSURA
CORTA-SE COM UM X-ACTO

DADOS TÉCNICOS

VALORES

Espessura

12,5 mm

Largura

1200 mm

Comprimento

2000 mm

Peso

14,2 kg/m2

Tolerâncias lineares
Tolerâncias em espessura
Quadratura
Profundidade da junta longitudinal
Resistência as raspagens

+ /- 3 mm
+ /- 0,8 mm
Em ângulo reto
1,5 mm
>850 N

Resistência ao impacto

Nenhum dano

Dilatação térmica linear

0,013 mm/C°/m

Condutividade térmica

0,39 W/mC°

Transmissão de vapor de água

1975 g/h m2

Permeabilidade de vapor de água µ

54

Resistência as bactérias

0 (nenhum crescimento)

Resistência aos fungos

0 (nenhum crescimento)

Reação ao fogo
Radio de curvatura

A1 (incombustível)
15 cm

As marcas e nomes comerciais são propriedades exclusivas dos seus repetitivos proprietários.

sistema unifix

acessórios para as placas _

PERFILARIA METALICA
São os perfis de suporte das
placas. Perfis metálicos para a
construção de paredes, tetos
falsos, divisórias e fachadas
ventiladas.
Todos os perfis são de aço
M
recobertos por emersão de
Ealheação de zinco.
Fabricado conformem a
norma EN 10142.
Medidas variáveis em função
da
especificação
da
instalação.

ACRIJOINT
Recobrimento acrílico de
espessura fina em pasta de
cor
adequada
para
a
aplicação nas placas UNIPAN
e UNIFLEX. Baseado numa
resina acrílicaT emulsionada,
com areia Á
de quartzo e
dióxido de titânio.
L
Tem uma grande
I resistência a
luz e ao ambiente alcalino.
Anti mofo e anti espumante
em dispersão aquosa.

UNIVIS
Parafusos
resistentes
a
corrosão especificados para a
fixação das placas.
Resistência
ao nevoeiro
salino: 1500 horas.
Espessura: 4,2 mm.
Comprimento: 32 e 41 mm.
Auto-perfurante.
Cabeça baixa.
Para uso interior e exterior.
Alhetas de auto sujeição por
baixo da cabeça.
Ponta broca para perfis até
espessura de 0,8 mm e
madeira.
Ponta Teks para perfis com
espessura de 0,7 mm a 2 mm.

UNITAPE
Reforço de fibra de vidro para
juntas entre placas UNIPAN e
UNIFLEX.
Rolo de 75 mm e 50 m de
comprimento.

UNIJOINT
Massa a base de cimento
com
resinas.
Mono
componentes
para
ser
utilizado para o tratamento
de juntas e para o alisamento
completa das paras UNIPAN
e UNIFLEX
Disponível em acabamento
normal e rustico.
Cor cinza.
Sacos de 25 kg.

1)
2)
3)
4)
5)
6)

Placa Uniflex fixada com parafuso Univis
Pasta Unijoint para o alisamento
Malha Uniroll em fibra de vidro
Pasta Unijoint para a impregnação.
Pasta Unijoint para o alisamento final
Revestimento acrílico de acabamento
Acrijoint.

UNIJOINT SUPER FINO
Massa a base de cimento com
resinas. Mono componentes
para ser utilizado para o
tratamento de juntas e para o
alisamento completa das
placas UNIPAN e UNIFLEX
Contração
extremamente
elástica,
Assegura um acabamento
extremamente
suave
e
agradável.
Cor branca.
Sacos de 25 kg.

TYVEK
Membrana impermeável e
transpirável ao vapor de
água.

UNIROLL
Rede de fibra de vidro
resistente aos alcalis para o
reforço das placas UNIPAN e
UNIFLEX.
Rolos de 1,1m de largura e
50 m de comprimento.
Peso de 160 gr/m2.
Dimensão da malha de 4x4,5
mm.
EN-ISO 13934-1
Resistência a tração 2100/N
50 mm.
Alargamento de 3,8 %
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SERC EVOLUÇÃO SA
Edifício S
Alto da Granja - Estrada 237
Parque Industrial Manuel da Mota
3100-899 Pombal
PORTUGAL
T: +351 236216025
F: +351 236216186
E: unifix@serc-europe.com
W: www.unifix.sercevolucao.com
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