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CATÁLOGO DE PRODUTO
VCM



VCM

Sistema de cofragem para vigas de suspensão com grande versatilidade e capacidade de adaptação 
a qualquer geometria, graças aos painéis laterais dispostos para redução. A VCM foi concebida para 
revolucionar a cofragem de vigas, painéis combináveis, recuperáveis e sobretudo rápidos de montar são 
algumas das características deste inovador sistema. 

Sistema constituído por painéis de cofragem. Estes painéis metálicos 
têm uma superfície fenólica, são leves e ligam-se através de um 
clipe manual. Além disso, podem voltar-se na obra e, por isso, têm 
um maior uso.

• Leve: Peso de 22 kg/m2.
• Resistente: Pressão de 25 kN/m2.
• Evita o custoso uso de madeira e horas de carpintaria na 

cofragem de vigas.

Características
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• Permite recuperar 90 % do material de cofragem no terceiro dia 
após a betonagem.

• Não é preciso voltar a escorar a viga executada, o fundo 
desmontável permite deixar o suporte de escoramento.

• Só é necessário colocar uma escora a cada 1,57 metros, o que 
significa uma poupança considerável.

• Grande segurança durante a montagem.
• Grande produtividade durante a montagem e descofragem.



Sistemas Alsina - Mecanoconcept

Design resolutivo em obra

Montagem rápida e segura

Recuperação quase total

Ao contrário de outros sistemas de painel, 
o sistema baseia-se na resolução de 
diferentes medidas de suspensão mediante 
a utilização do mesmo painel lateral.

O mesmo painel resolve todas as 
suspensões decrescentes de viga habituais 
na construção. No caso de vigas suspensas 
de grandes dimensões, a solução poderá 
passar pela união em altura dos painéis 
laterais de topo da laje.

A VCM foi concebida para permitir uma 
montagem segura e eficaz.

• O Clipe de união foi concebido de 
modo a permitir a sua fixação utilizando 
apenas o martelo, sem que o operário 
precise de usar ferramentas especiais.

• Montagem dos fundos da viga, sem 
ser necessário executar trabalhos em 
altura para esta operação.

• A montagem de topos de laje é feita 
na Consola de Escora, o que permite 
ter uma cofragem sempre à altura do 
operário.

O sistema de painéis não só permite 
aumentar a produtividade na montagem 
como também vai mais além na cofragem 
tradicional de vigas.

Com o lançamento do sistema, incorporámos 
como novidade a recuperação quase total. 
No terceiro dia após a betonagem, é possível 
recuperar mais de 90% do material sem 
tocar numa única escora de sustentação da 
viga suspensa.




