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MAIOR FACILIDADE  
DE INSTALAÇÃO
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MAIS VARIEDADE  
PARA ESCOLHER,      
INSTALAÇÃO MAIS FÁCIL
Se ainda não conhece toda a nossa gama de perfis, gostaríamos de lhe apresentar os Montantes e Canais 
da Gama Reforçada, onde poderá encontrar todos os produtos de que necessita e beneficiar das suas 
inúmeras vantagens.  

Quer precise de montantes e canais de aba standard ou de um perfil de aba larga XL que proporcione 
maior facilidade de instalação, mais suporte e mais altura, nós temos o que procura!  

Evoluímos respondendo às suas necessidades e preocupações, aumentando a gama e oferecendo-lhe 
soluções especializadas.

GAMA REFORÇADA

O QUE SIGNIFICA O NOME DOS NOSSOS PERFIS?

Montantes Canais Aplicação

Montante M 36/45 XL Z1 Canal C 36/30 Z2 Pequenas reformas
Montante M 48/35 Z1 Canal C 48/30 Z1 Divisórias e revestimentos de pequena altura

Montante M 48/45 XL Z1
Canal  C 48/47 XL Z2

Divisórias e revestimentos de pequena altura, com 
maior facilidade de instalação. Z275 galvanizado para 

zonas de humidade elevadaMontante M 48/45 XL Z2

Montante M 62/45 XL Z1 Canal  C 62/30 Z2 Divisórias e revestimentos de altura média. 
Espaçamento maior para instalaçõesMontante M 70/35 Z1 Canal C 70/30 Z1

Montante M 70/45 XL Z1
Canal  C 70/47 XL Z2

Divisórias e revestimentos de altura média, com maior 
facilidade de instalação. Z275 galvanizado para zonas 

de humidade elevadaMontante M 70/45 XL Z2 

Montante M 90/45 XL Z1 Canal  C 90/47 XL Z2 Divisórias e revestimentos de maior altura, com maior 
facilidade de instalação. Z275 galvanizado para zonas 

de humidade elevada
Montante M 100/45 XL Z1 Canal  C 100/47 XL Z2
Montante M 125/45 XL Z1 Canal  C 125/47 XL Z2

Aceda a todas as informações 
da gama reforçada

Tipologia de perfis

Largura 

Altura das abasa

Revestimento de zinco

Montante Pladur® M 48/35 Z1 Montante Pladur® M 48/45 XL Z1

Tipologia de perfis

Largura 

Altura das abas

Aba larga

Revestimento de zinco

35 mm

48 mm

45 mm

48 mm

https://corporativo.pladur.com/pt-pt/perfis-gama-reforcada/
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VER VÍDEO DAS VANTAGENS DE INSTALAÇÃO

• Perfurações com rebordo
• Alinhamento entre furos  

 

• Estampado P de Pladur® para facilitar 
a identificação e controlo em obra

• Mais vincos
• Maior espessura

MAIS VANTAGENS      
DE INSTALAÇÃO

FÁCIL  INSTALAÇÃO
Facilita a passagem  

das instalações

MONTANTES E CANAIS  
REFORÇADOS

Perfis mais resistentes

PRODUTO 
CERTIFICADO*

Mais segurança e tranquilidade 
nas suas obras

SEGURANÇA MARCA PLADUR® FÁCIL APARAFUSAMENTO XL
Mais fáceis de identificar na obra

*  Consultar mais informações sobre os certificados disponíveis 
na ficha de produto.

Perfis mais fáceis de  
manipular com um  
desenho reforçado

Mais superfície de aparafusamento em perfis XL

https://corporativo.pladur.com/pt-pt/perfis-gama-reforcada/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLNjiFFvcZrnarDXeXOWhPUVmviYmRpgRH
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*Design industrial protegido em nome da Pladur Gypsum SAU.

O QUE SÃO 
PERFIS XL?
Os perfis XL Pladur® são perfis mais fáceis de instalar que se distinguem pela geometria especial e pelo 
tamanho da aba do perfil.

• Nova geometria da aba *

•  Vincos laterais a 15mm do 
nervo central

 
•  Abas grandes, de  
44-46 mm 

• Espessura montante 0,62

•  Raios de curvatura 
mínimos

•  Maior facilidade de 
aparafusamento

•  Mais superfície útil  
de aparafusamento

•  Maior adaptação da 
placa ao montante

•  Aparafusa-se 
inclusivamente no 
bordo do perfil

Montantes Pladur®

XL

Canais Pladur®

XL
• Abas grandes, de 47 mm

•  Maior facilidade de 
aparafusamento

•  Permite maiores 
folgas entre 
montante e canal

•  Encaixe de  
Montantes seguro

•  Melhor adaptação do 
montante

• Galvanizado Z275

• Maior espessura 0,64 mm

•  Proteção adicional 
contra a corrosão
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• Placas com deformações

•  Tabiques altos com certificação de resistência 
ao fogo

São necessários para deixar folgas maiores entre
montante e canal no caso de:

•  Manter a inércia e assegurar a 
continuidade do montante

Utilizam-se em encaixes de 
montantes para:

Sempre que quiser mais 
facilidade de instalação

Em tabiques altos h> 3,5 m 
Em tabiques altos, onde a instalação 

é um pouco mais complexa, 
necessita de abas maiores para 

aparafusar ou para
o suporte do montante

Se necessitar de mais altura sem 
aumentar a espessura do tabique. 

Para substituir um montante de 
aba 35 por outro XL e ganhar 

aproximadamente 15cm de altura

 h> 3,5 m

SABIA QUE 
OS CANAIS XL...?

ONDE UTILIZAR 
PERFIS XL...?
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PERFIS, ELEMENTOS  
FUNDAMENTAIS NOS  
SISTEMAS PLADUR® 
Os perfis desempenham um papel importante e decisivo nos sistemas Pladur® que compõem, 
assegurando a resistência mecânica, proteção contra o fogo, proteção contra corrosão, isolamento térmico 
e isolamento acústico.
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=+
INSTALAÇÃO 

CORRETA
PRODUTOS E 

SISTEMAS CERTIFICADOS
QUALIDADE  

PLADUR®

SISTEMAS PLADUR® COM 
PERFIS REFORÇADOS   
MAIS FÁCEIS DE INSTALAR 
Os sistemas que precisa, em combinação com os perfis Pladur® mais fáceis de instalar, otimizarão o seu 
tempo. Poderá atingir a altura desejada com mais eficiência, e beneficiar de todas as características dos 
sistemas PLADUR®.

RESISTÊNCIA AO FOGO
Temos mais de 30 ensaios em laboratórios credenciados pela ENAC válidos 
exclusivamente mediante a utilização dos nossos perfis Pladur®, garantia  da classificação 
de resistência ao fogo apresentada numa ampla variedade de sistemas.

ISOLAMENTO ACÚSTICO
Mais de 750 ensaios válidos de isolamento acústico realizados com os nossos perfis 
Pladur®. Os nossos sistemas alcançam o mais alto desempenho de isolamento acústico, em 
conformidade com as normas vigentes.

QUALIDADE CERTIFICADA
O desempenho dos sistemas Pladur® é garantido exclusivamente com a utilização de 
todos os produtos Pladur®.

RESISTÊNCIA
Os montantes e canais Pladur® contribuem através da sua 
espessura, largura e abas para a resistência da divisória que 
constituem. Existe uma grande variedade de dimensões de 36 a 
125 mm, adaptando-se à altura desejada.

Seletor de Sistemas

CONSULTE 
as alturas em:

BIM

PROTECÇÃO CONTRA A CORROSÃO
A gama reforçada conta com uma grande variedade de montantes Z2 (Z275 Galvanizado), 
que proporcionam maior proteção contra corrosão na presença de humidade.

https://sistemasselector.etexgroup.com/selectorF2/SolucionesConstructivas.aspx
https://corporativo.pladur.com/pt-pt/ferramentas-e-servicos/bim/


Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

+351 300 509 542

consultas@pladur.com

GA-2011/0624

Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Perfis e Pastas

O presente documento tem caráter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização dos materiais PLADUR® em 
conformidade com as especificações técnicas constantes do mesmo. Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não 
se ajuste aos parâmetros refletidos no presente documento deverá ser previamente consultada com o Departamento Técnico. A Pladur 

é uma marca registada de PLADUR GYPSUM S.A.U. Edição 1. Novembro 2021. Esta edição considera-se válida, salvo erro tipográfico ou de 
transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

www.pladur.pt

https://www.facebook.com/Pladur-Portugal-600556110138185
https://twitter.com/Pladur_PT
https://www.youtube.com/channel/UCs1_pQEB-L1hxJM9wzO36iA?view_as=subscriber
http://www.pladur.pt
mailto:clientes%40pladur.com?subject=

