Tudo que você sonhou
em mobiliário e recursos
decorativos com a
praticidade que a tecnologia
Knauf proporciona.

Knauf Trilaje
Faz tempo, mas você já experimentou
esta liberdade de criar antes.
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Knauf Trilaje é o mais novo aliado da criatividade de arquitetos e designers de interiores.
Muito resistente e extremamente versátil, permite a montagem de estantes, prateleiras, bancadas, nichos decorativos e
outros elementos de mobiliário para ambientes residenciais,
comerciais ou de uso público. E, seguindo os princípios básicos da tecnologia Knauf Drywall, nada se improvisa. A
montagem obedece a regras (simples e de fácil execução),
que asseguram não só a precisão dimensional do mobiliário,
mas igualmente sua resistência, estabilidade e alta qualidade
de acabamento.
Materiais para montagem
 Guias com 30 x 30 mm
 Chapas Knauf Trilaje
 Parafusos autoperfurantes (comprimento variável)
 Fita para juntas
 Massa para juntas
Ferramentas necessárias
Características e vantagens
 Knauf Trilaje é um conjunto formado por duas chapas de gesso, com 10 mm de espessura cada uma,
fixadas entre si por meio de uma “alma” celular
de cartão.
 É fornecido nas dimensões-padrão de 1800 mm
de comprimento por 1200 mm de largura, com 50 mm
de espessura.

 Tesoura para perfis
 Nível com bolha
 Serra elétrica (tico-tico) ou serrote
 Parafusadeira
 Raspador
 Desempenadeira
 Espátula

 É leve e de fácil manuseio.
 A execução dos serviços de montagem é simples
e rápida.
 Sua espessura uniforme proporciona qualidade
de acabamento superior.
 Além de tudo isso, Knauf Trilaje respeita o meio
ambiente, pois é totalmente reciclável.
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Execução passo a passo
Preparação do material

As chapas são fixadas em perfis de
aço galvanizado tipo guia (com
30 x 30 mm), os quais são cortados com tesoura para perfis e
presos à parede existente por
meio de elementos específicos.

Fixação das chapas

Cortes e recortes nas chapas
Knauf Trilaje podem ser feitos
facilmente com uma serra elétrica
(tico-tico) ou um serrote.

As chapas são encaixadas nas guias e, em seguida, fixadas com parafusos autoperfurantes com o comprimento necessário. Para dar melhor sustentação a prateleiras, recomenda-se utilizar guias de reforço no interior da parede, na mesma
posição em que são fixadas as guias externas.

Acabamento - primeira etapa

Após a montagem do
mobiliário, fixam-se as
cantoneiras (também com
30 x 30 mm), nas quais serão efetuados os arremates
com chapas para drywall.

Acabamento - etapa final

Concluídos os arremates, procede-se ao
tratamento de juntas com massa e fita.
O mobiliário está pronto para receber
pintura, textura, cerâmica, pastilhas ou
outro tipo de revestimento especificado
no projeto.

Pronto

Na estética e na funcionalidade, o mobiliário executado com Knauf Trilaje integra-se perfeitamente ao
ambiente e valoriza sua decoração.

Exemplo de mobiliário feito com Knauf Trilaje

Pronto
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0800 7049922
www.knauf.com.br
sak@knauf.com.br
Praça Floriano, 19 - 31°/32° andares,
Centro - Rio de Janeiro - Tel.: 21 2195 1161
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