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CATÁLOGO DE PRODUTO
ALISPLY MANUAL



Sistema de cofragem recuperável para paredes de betão, concebido para ser manipulado sem necessidade 
de utilizar a grua (peso 30 kg/m2).  Alisply Manual é composto por uma estrutura de aço galvanizado com 11 
cm de canto e um revestimento em contraplacado fenólico com uma espessura de 12 mm. A diversidade 
de módulos e acessórios, a superfície de contraplacado fenólico, a leveza e o sistema de grampo rápido 
conferem-lhe facilidade de manuseamento, rapidez de montagem e bons acabamentos.

Alisply Manual

Manual Rápido Versátil e resistente

El Sistema Alisply Manual é verdadeiramente 
leve, com apenas 30 kg/m2, pelo que pode 
ser utilizado idealmente em obras que não 
dispõem de grua. Apesar disso, a gama 
alargada de acessórios do sistema permite 
a montagem de grandes módulos para 
manipulação e colocação com grua.

O Sistema Alisply Manual, bem como os 
seus acessórios, foram concebidos para uma 
montagem rápida e fácil. O apoio da moldura 
de 11 cm facilita a união e um alinhamento 
dos painéis. O Grampo Alisply Manual permite 
a união em qualquer ponto do bastidor, 
conseguindo ainda alinhar os painéis.

A sua grande variedade de modulação e 
acessórios permite a execução de qualquer 
tipo de parede com painéis com uma largura 
de 15/20/30/40/.../75 e 90 cm e também 
paredes poligonais. O sistema suporta uma 
pressão de 60 kN/m2, respeitando a norma 
DIN 18202, com exceção para o painel com 
uma largura de 90 cm que suporta uma 
pressão de 50 kN/m2.

Estação de tratamento de águas residuais Bello, Colômbia
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Sistemas Alsina - Soluções de Parede Alisply

1. Ancoragem de fundação
2. Painel 1,5 x 0,60 m
3. Guarda-corpo
4. Ângulo exterior
5. Consola de trabalho
6. Engate da grua
7. Estabilizador 3 m
8. Grampo manual
9. Grampo extensível
10. Esquina articulada
11. Escora A30
12. Grampo económico

Modulações do sistema

O Sistema Alisply Manual dispõe de uma modulação padrão 
de 18 painéis. Todos têm uma característica que permite a total 
combinação entre painéis em posição horizontal e vertical, desde 
que coincidam as barras que passam pela parede. Esta modulação 
padrão é composta por 2 alturas e 9 larguras. A tabela apresenta as 
diferentes medidas do sistema.

Componentes

PAINEL ALISPLY MANUAL MEDIDAS EM LARGURA

5* 15** 20 30 40 50 60 75 90

Altura 270 cm Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim

Altura 150 cm Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

* O painel Alisply Manual de 5 cm é um suplemento para ajustar medidas. 
** O painel Alisply Manual de 15 cm só permite colocar a barra de passagem num dos lados 



Grampo Alisply

O Grampo Alisply Manual une, alinha e torna a estrutura dos painéis 
mais rígida numa única operação, sem necessidade de ferramentas. 
Não é necessário fazer coincidir os grampos com a posição dos 
veios centrais. Dispõe de um regulador de pressão.

Grampo económico

O grampo económico Alisply Manual foi concebido para permitir a 
união dos painéis a um custo inferior. A sua colocação, tal como 
acontece com o Grampo Alisply Manual e Extensível, pode ser 
efetuada em qualquer ponto do bastidor.

Grampo extensível

O Grampo Extensível foi concebido para a colocação de painéis que 
necessitam de suplementos. Permite um complemento de até 20 
cm de largura. A sua colocação, tal como acontece com o Grampo 
Alisply Manual, pode ser efetuada em qualquer ponto do bastidor.

Engate da grua

Elemento para a movimentação dos módulos de parede. De fácil 
colocação, rápido e manual, inclui um fecho de segurança que 
impede a sua abertura. Por razões de segurança é necessária a 
utilização de dois engates para qualquer movimento de material.

mín. 60º 



Sistemas Alsina - Soluções de Parede Alisply

Vista superior

Vista frontal Vista lateral

Esquinas de parede

A diversidade de modulação do Alisply Manual permite solucionar 
com facilidade as esquinas das paredes mais comuns. Mediante 
o Ângulo Esquina Exterior são unidos dois painéis convencionais 
com a largura apropriada em função da grossura da parede. Este 
tipo de solução rentabiliza o material, uma vez que limita o número 
de peças específicas. As diferentes medidas de esquinas interiores 
proporcionam uma solução simples para o alinhamento de paredes 
perpendiculares.

Taipais de parede com rigidizador e madeira

Os topos podem ser realizados mediante vários sistemas tendo em 
conta as necessidades e especificidades de cada obra. O taipal 
finalizado com rigidizador e madeira permite ajustar o fecho lateral 
da parede de qualquer dimensão. A utilização do taipal e da madeira 
permitem uma adaptação a todas as geometrias.

Taipal de parede com ângulo exterior

Os topos podem ser realizados mediante vários sistemas tendo em 
conta as necessidades e especificidades de cada obra. O taipal 
finalizado com ângulo exterior e painel Alisply Manual é realizado 
quando a largura da parede coincide com as medidas de painel mais 
pequenas: 15 cm, 20 cm, 30 cm y e para ajustar esta dimensão 
podem ser utilizados os suplementos de 5 cm.



Esquina retráctil

O sistema Alisply Manual dispõe de uma esquina retráctil com um 
desenho que facilita a descofragem nas esquinas. Após a cofragem 
da parede, graças a um mecanismo giratório, é forçado um ângulo 
de esquina inferior a 90º (aproximadamente 85º). Desta forma, é 
possível proceder a uma melhor descofragem da esquina sem 
recurso a grua, evitando alavancas desnecessárias, que danificam 
o produto.

Estabilizador

O sistema Alisply Manual dispõe de 
Estabilizadores utilizados para estabilizar e 
nivelar os módulos de parede. Concebido 
sem rosca na parte superior, para evitar 
a acumulação de betão, dispõe de um 
acoplamento e uma placa base facilmente 
desmontáveis.

Consola de trabalho

Elemento indispensável para a segurança do operário na altura de 
betonar a parede. O seu design, com a travessa giratória, permite 
colocá-la tanto na posição vertical como na posição horizontal, 
dependendo da posição do painel.



Sistemas Alsina - Soluções de Parede Alisply

Esquinas articuladas

O acessório Esquina Articulada permite solucionar de forma simples 
as esquinas das paredes com ângulos não retos. Isto facilita a 
união dos painéis convencionais com a largura apropriada em 
função da grossura da parede. Este tipo de solução rentabiliza o 
material, uma vez que limita o número de peças específicas. A sua 
aplicação destina-se a solucionar esquinas com ângulos inferiores e 
superiores a 90º.

O Painel Alisply Manual foi concebido para 
que a posição dos tirantes permita baixar 
o painel para o utilizar tanto na posição 
vertical como na posição horizontal.

Acabamento

A estrutura do sistema Alisply Manual é constituida por aço 
galvanizado para proteger da corrosão. A superfície da cofragem 
é composta por um tabuleiro em contraplacado fenólico com uma 
espessura de 12 mm, protegido com uma melamina de 240 gr/m2 
que permite um acabamento de betão à vista.

Painéis

2,70 m

0,
90

 m




