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CATÁLOGO DE PRODUTO
ALISPLY PILARES



Alisply Pilares

Acabamento Versátil

Alisply Pilares permite obter um pilar de betão sem marcas no 
fenólico. Isto é possível montando um pilar com redução externa 
graças a esquadros especiais ou com ângulos. O sistema permite 
colocar o Quebra-arestas Alsina para abranger os ângulos do 
pilar, selar a aguadilha do betão e as juntas entre painéis. É o 
primeiro sistema do mercado que se une ao painel com molas sem 
necessidade de pregar, permite aumentar o tempo de vida útil do 
fenólico e facilitando a descofragem do pilar.

Alisply Pilares permite, com uma única medida de painel, aguentar 
pilares de 20 cm a 80 cm (com variações de 5 em 5 cm) sem deixar 
marcas no betão. A modulação em altura é conseguida através da 
união na vertical dos painéis com o Grampo GR-2, rápido e manual. 
Dispomos de várias medidas de painéis para conseguir a altura de 
pilar desejada. O sistema dispõe também do acessório Estabilizador 
Alsina de 3, 6 e 9 m para alinhar a verticalidade do pilar.
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Sistemas Alsina - Cofragem de Pilares

Sistema de cofragem recuperável para pilares desenhado para a sua manipulação com grua. Alisply 
Pilares é formado por um sistema a redução que utiliza os mesmos painéis que o Alisply Paredes. O 
acoplamento é realizado através da face exterior dos painéis por meio de esquadros externos, oferecendo 
assim um pilar com um acabamento de betão à vista sem molduras. Os esquadros incluem acessórios 
que asseguram de forma rápida e eficaz a união entre os painéis. Existe igualmente a possibilidade de 
executar pilares mediante cantos externos.

Resistente

Compatível

Os Painéis de Alisply Paredes e os acessórios da gama do Sistema Alisply Paredes são 
compatíveis com o Alisply Pilares, conseguindo-se assim rentabilizar muito mais os equipamentos 
na obra. Caso disponha de um equipamento para paredes na obra, serão apenas necessários 
os elementos específicos para executar pilares de redução externa ou pilares com ângulos.

O desenho do Painel Alisply com um bastidor em aço de 15 cm de canto, bem como os 
esquadros e o respetivo sistema de união, permite as seguintes pressões admissíveis para as 
diferentes secções dos pilares de até 60 cm (pressão de 80 kN/m2) e pilares de 60 a 100 cm 
(pressão de 60 kN/m2).

Alisply Pilares com esquadros

1. Painel Alisply 3x1
2. Engate da grua
3. Quebra-arestas Alsina
4.  Sistema externo de redução 

com esquadros.
5. Grampo Alisply
6. Estabilizador

Alisply Pilares com ângulos

1. Painel Alisply
2. Engate da grua
3. Grampo Alisply
4. Quebra-arestas Alsina
5. Estabilizador




