Forros Tigre
Localização no Website TIGRE:
Obra Predial Forros

Função: Acabamento do teto e/ou ocultamento de
redes elétricas e hidráulicas em obras prediais.

Aplicação: em residências, comércios, postos de
gasolina, beirais de telhado.

1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
=
=
=
=
=
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=
=

Matéria-prima: PVC com propriedades anti-chama
Cor Branca
Aspecto acetinado
Frisos longitudinais
Espessura: 10 cm
Comprimentos disponíveis: 4, 5, 6 e 7 metros
Modelos x Peso:
Modelo (mm)
100 x 10
200 x 10
Duplo 2 x 100 x 10*

Peso (Kg/m²)
2,250
2,250
1,950

Emenda: Faz a emenda dos perfis em vãos maiores que
o comprimento dos mesmos.

* Forro Duplo de 100 mm: perfil geminado desenvolvido para agilizar a
montagem, preservando o mesmo aspecto agradável oferecido pelo forro
de 100 mm.
=

Componentes da linha:

Junção: Faz desvios em qualquer ângulo, podendo ser
utilizada também como cantoneira.
1.1 NORMAS DE REFERÊNCIA:
=

Cantoneira: Permite o acabamento perfeito no encontro
do forro com a parede.

=

NBR 14371 - Forros de PVC Rígido para Instalação em
Obra - Procedimento.
NBR 14285 - Perfil de PVC Rígido para Forros Requisitos.

1.2 ITENS COMPLEMENTARES:
=
=

Portas e Janelas Claris
Acessórios para Pintura Tigre

Arremate “U”: Opção estética de acabamento do forro
junto à parede.

2. BENEFÍCIOS:
=
=
=

=

Estética agradável: sempre com aparência de novo
Conforto: bom isolamento térmico e acústico
Facilidade de instalação:
Õ
Leveza
Õ
Simples encaixe dos perfis
Facilidade de manutenção:

Limpeza simplificada com pano úmido
No caso de acesso às redes ocultadas, a
desmontagem do forro é simples, não necessitando
de mão-de-obra especializada
Durabilidade: resistente à umidade, atmosferas salinas
e cupim

Õ
Õ

=
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3. INSTRUÇÕES:
3.1 ESTRUTURA DE FIXAÇÃO
Os perfis de forro de PVC são fixados por meio de uma
estrutura de sustentação suspensa, fixada previamente
ao teto. Esta estrutura é formada por pendurais,
estrutura de fixação, estrutura auxiliar e acessórios de
fixação.
Pendural: elemento que liga a
estrutura ao teto.

Estrutura auxiliar: elementos
suspensos por pendurais,
dispostos longitudinalmente
aos perfis do forro de PVC.

Estrutura de fixação:
elementos aos quais são
fixados os forros de PVC (os
componentes são dispostos
transversalmente aos perfis do
forro em PVC).

Elemento de fixação: componente que fixa os perfis do
forro à estrutura (pregos para estrutura de madeira,
rebites ou grampos para estruturas metálicas).

Sendo rebaixado do teto,
utilizar a estrutura completa
com pendural (respeitando a
tabela de espaçamento).

Em seguida, instalar as
cantoneiras em todas as
paredes do ambiente em que
será forrado (roda-forro),
cortando os cantos em 45
graus (meia esquadria). A
cantoneira pode ser fixada na
trama de sustentação ou caso isso não seja possível,
utilizar buchas diretamente na parede.
Quando as lâminas forem
menores que o comprimento
a ser forrado, utilizar a
emenda para possibilitar a
instalação. Ela deve ser
colocada antes das lâminas do
forro, fixada à trama de
sustentação. Caso não seja
possível fixar a emenda à
estrutura, utilizar um perfil
adicional fixado à trama.

Tabela de espaçamento:

Modelo
100 x 10
200 x 10
Duplo 2 x 100 x 10*

A
B
A
B
A
B

Espaçamento (m)
0,60
1,50
0,80
1,50
0,80
1,50

3.2 MONTAGEM / INSTALAÇÃO
Se for instalado junto ao teto,
serão necessários apenas os
perfis transversais às lâminas
de forro, respeitando a tabela
de espaçamento.

Antes de iniciar a colocação
das lâminas de forro, definir a
posição das luminárias e
equipamentos que serão
colocados junto a ele
(ventiladores de teto),
tomando os seguintes
cuidados:
= Utilizar a trama de
sustentação para fixar
luminárias e equipamentos;
= Nunca fixar as luminárias ou
equipamentos nas lâminas
do forro, sob o risco de
queda das mesmas;
= Como estes equipamentos
geram calor, prever recorte
no forro com pequena
folga, possibilitando que o
perfeito acabamento das luminárias ou ventiladores de
teto seja feito com o arremate dessas peças;
Em casos de instalação de lâmpadas fluorescentes, o
reator da lâmpada deverá ficar sobre a luminária, nunca
sobre as laminas dos forros.
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Encaixar o forro até o final da
cantoneira. Com o auxílio de
uma chave de fenda, fixar o
engate “macho” no engate
“fêmea” da lâmina anterior.

Recortar a primeira lâmina
com comprimento de 1 cm
menor que o vão onde o forro
será instalado.

Iniciar a colocação das lâminas de forro observando os
seguintes aspectos:
=
A face com a identificação do forro Tigre deve estar
voltada para a cobertura.
=
A lateral do macho “A” do encaixe da primeira lâmina
deve ser introduzida na cantoneira B (roda-forro),
permitindo que a borda de fixação fique disponível
para ser fixada.

Importante:

Para as tramas de sustentação
em madeira, utilizar pregos
12 x 12.

=

Para estrutura em metalon,
utilizar rebites ou grampos.

=

=

=

Manter altura igual ou superior a 50 cm entre o forro e
o telhado.
Sempre que o forro for instalado a uma distância
inferior a 50 cm da cobertura ou em situações onde
não existir ventilação sobre o forro instalado,
recomenda-se a utilização de isolantes térmicos, como
lã de vidro ou isopor, para evitar condensação e
deformações excessivas dos perfis de PVC.
Não expor o forro diretamente à luz solar.
O forro não deve ser instalado em locais de atmosfera
com agentes químicos.

3.3 TRANSPORTE / MANUSEIO
Seguir as mesmas recomendações de
embalagem/estocagem.
Para colocar a última lâmina,
cortá-la com 2 cm a menos
que o comprimento onde o
forro será instalado.

3.4 EMBALAGEM / ESTOCAGEM
=

=
=

A largura da última lâmina
deverá ter a medida do fundo
da cantoneira até o fundo do
engate fêmea da lâmina
anterior, menos 1 cm.

Com o lado cortado voltado
para a cantoneira, encaixar as
duas extremidades da lâmina
nas cantoneiras laterais,
mesmo que ela fique
sobreposta à lâmina anterior.

=
=

Estocar em superfícies planas, colocando os perfis
sempre no sentido horizontal.
Armazenar em locais secos, evitando exposição ao sol.
Evitar caminhar ou apoiar outros objetos sobre os
perfis.
Não arrastá-los.
Empilhamento máximo: 8 pacotes/embalagens.

3.5 MANUTENÇÃO
Para limpeza: Utilizar somente pano macio, água e
detergente doméstico.
Em caso de necessidade de
correção de problemas nas
redes ocultadas, retirar o
forro, iniciando pela última
lâmina que está somente
encaixada.
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4. ITENS DA LINHA:

Forro Branco Duplo 2 x 100 x 10 mm

Forro Branco 100 x 10 mm

Forro Branco 200 x 10 mm

Cantoneira

Arremate U

Emenda

Junção
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