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CATÁLOGO DE PRODUTO
WALLITE



Cofragem leve para paredes que proporcionam grande versatilidade e adaptação a qualquer 
geometria. O sistema tem uma conexão rápida que oferece ao sistema uma elevada 
produtividade durante a montagem. Com apenas 4 larguras de painel, uma única extremidade 
e alguns acessórios de fácil encaixe, qualquer geometria pode ser resolvida.

Os módulos do painel podem ser 
transportados e montados por uma única 
pessoa devido ao seu peso reduzido e 
capacidade de manobra, o que permite a sua 
utilização sem a utilização de uma grua (30 
kg/m2). Tal se deve à combinação de metal, 
para os elementos da estrutura, e uma placa 
de madeira com cobertura fenólica.

Leve e Manuseável

O sistema de painéis não apenas permite 
resultados de qualidade, mas também apre-
senta uma economia significativa em com-
paração a outros sistemas de cofragem.

Económico

Os painéis suportam pressões até 40 kN/
m2. O facto de se tratar de um sistema de 
cofragem industrializado permite que os 
painéis sejam fabricados em conformidade 
com as normas internacionais de segurança 
e qualidade.

Resistência
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Durabilidade

O seu acabamento em galvanizado eletrolítico e seu design em 
que o fenólico pode ser reversível para uso das 2 faces úteis do 
compensado, conferem ao produto as características necessárias 
para que ele receba um grande número de serviços na obra.

Simples

A facilidade da montagem e da desmontagem tornam-no num sis-
tema de elevada produtividade. As peças de união WALLITE, Clipe 
de União Wallite (33950), foram projetadas de modo a permitir a sua 
fixação utilizando apenas o martelo, sem que o operário precise de 
usar ferramentas especiais.

Além disso, com apenas um canto, as formas de canto interior, canto 
exterior, dobradiças interiores e exteriores e canto fixo interno blo-
queado com o clipe WALLITE em si são resolvidos.

Modular

Os painéis modulares permitem uma ampla gama de possibilidades 
de construção e podem ser adaptados a qualquer geometria, sem 
a necessidade de outros elementos adicionais. A sua utilização foi 
considerada para qualquer tipo de trabalho em seja necessário obter 
um bom acabamento, desde pequenas superfícies até grandes áreas. 
Fornece também uma solução para paredes unilaterais, fundações, 
excesso de placas, vigas, pilares e qualquer estrutura vertical.

Montagem Mola e 
Quebra-arestas

O sistema Wallite pode ser acoplado com 
mola e quebra-arestas do sistema Alispilar, 
de modo a proporcionar pequeno chanfro 
nos cantos e melhorar os acabamentos.




