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1. A TECNOLOGIA
Inovador e versátil, a Tecnologia Construtiva Concreto PVC proporciona uma
nova maneira de projetar e construir. Desenvolvido no Canadá e fabricado no Brasil, é
totalmente industrializado e compatível com qualquer projeto.
Formado por perfis leves e modulares de simples encaixe, a tecnologia é
preenchida com concreto e aço, resultando em um produto de elevada resistência e
com inúmeras qualidades.
A Tecnologia concreto PVC oferece alta produtividade, uma vez que facilita a
administração de materiais, mão de obra e logística. Proporciona também uma obra
limpa, evitando desperdícios e reduzindo o impacto ambiental.
Se você é um construtor, empreiteiro, arquiteto, engenheiro ou designer, a
Tecnologia Construtiva PVC Royal é uma ótima opção. Oferecendo um valor atrativo,
que aumenta a durabilidade e os resultados, ao mesmo tempo em que reduz os custos
iniciais de construção, bem como as despesas de manutenção contínuas. Além disso,
ele pode ser usado para qualquer tipo de projeto de construção residencial, comercial
ou industrial.
Para conhecer melhor o processo de montagem, obtenha mais informações
através do Manual do Construtor disponível em nosso site.
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1. A TECNOLOGIA
VANTAGENS

•Tecnologia modular;
•Fácil montagem;
•Obra rápida e limpa;
•Material de fácil limpeza;
•Equipe de obra reduzida;
•Facilidade logística;
•Baixa manutenção;
•Excelente isolamento térmico e acústico;
•Design inovador, sem necessidade de acabamentos.

APLICAÇÕES
•
A Tecnologia Royal RBS 64mm pode ser utilizada nos mais diversos tipos de
edificações, não havendo limitações para seu uso.
•
Sua inovação tecnológica se inicia pela facilidade e rapidez em concluir
projetos, reduzindo os custos de construção, eliminando despesas com acabamentos
e custos adicionais com manutenção, o que oferece vantagem e economia por toda a
vida.
•
Oferecemos soluções de construção para os mais diversos projetos e
aplicações residenciais, comerciais e industriais, em nosso portfólio detalhamos
nossos desenvolvimentos, acesse em nosso site.
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2. CARACTERÍSTICAS GERAIS
PROPRIEDADES DO PVC

•Excelente resistência ao fogo, conforme NBR 5628;
•Resistente ao calor e choque térmico de acordo com a ABNT NBR
•15.575;
•Conformidade com a Diretriz SINAT Nº004 relativos ao desempenho do PVC quando
exposto ao envelhecimento acelerado;
•Material inerte;
•Peças de PVC rígido co-extrusada;
•Adaptável aos outros sistemas construtivos;

MÉTODOS DE LIMPEZA
Os perfis podem ser limpos com todos os tipos de materiais, exceto a cetona.
Para mais informações, procurara o MANUAL DO CONSTRUTOR.

REVESTIMENTOS

O sistema possui grande flexibilidade, aceitando todos os tipos de
revestimentos. Para mais informações, procurara o MANUAL DO CONSTRUTOR.

CONEXÕES

As conexões da tecnologia Royal, são encaixes perfeitos, projetados em
conexões macho e fêmea.

ENCAIXE MACHO

ENCAIXE FÊMEA
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3. ESPECIFICIDADES
A Tecnologia Royal não se limitam a paredes retas, e podem ser cortados em
ângulo, atendendo as especificações dos projetos arquitetônicos.
Todas as peças possuem aberturas internas para permitir a passagem do
concreto e assim criar uma estrutura monolítica.
O desenho abaixo mostra as especificações em planta das aberturas.

CORES
A tecnologia Royal fornece três cores de revestimento, sendo elas Branco neve,
Branco gelo e Bege.

Branco Neve ( White 136)

Branco Gelo ( White 138)

Bege ( TAN 138)
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.1 – PAN COM: Paniel básico do sistema, que possíu encaixe macho-fêmea.

Tabela de Especificações
PAINEL CONECTOR
DIMENSÕES BÁSICAS
64 x 250 mm
ÁREA DE CONCRETO
14461,36 mm²
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.2– ESQUINEIRO: Peça com encaixes macho, utilizada para fazer ângulo de

90° entre as paredes.

Tabela de Especificações
ESQUINEIRO
DIMENSÕES BÁSICAS
64 x 264 mm
ÁREA DE CONCRETO
4369,52 mm²
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.3– 3 VIAS: Peça com encaixes macho, utilizada para fazer o encontro de três

paredes perpendiculares entre si.

Tabela de Especificações
3 VIAS
DIMENSÕES BÁSICAS
ÁREA DE CONCRETO

64 x 64 mm
5600,38 mm²
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.4– PAINEL 91: Peça com encaixes macho, utilizada para compatibilização do

projeto.

Tabela de Especificações
PAINEL 91
DIMENSÕES BÁSICAS
64 x 91 mm
ÁREA DE CONCRETO
4900,51 mm²
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.5– PAINEL 158: Peça com encaixes fêmea, utilizada para compatibilização do

projeto.

Tabela de Especificações
CONECTOR 158
DIMENSÕES BÁSICAS
64 x 158 mm
ÁREA DE CONCRETO
9222,91 mm²
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.6 - CONECTOR 33: Peça com encaixes fêmea, utilizada para compatibilização

do projeto.

Tabela de Especificações
CONECTOR 33
DIMENSÕES BÁSICAS
64 x 33 mm
ÁREA DE CONCRETO
1821,99 mm²
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.7 – JOINER MACHO: Peça com encaixes macho para unir encontro de peças

fêmeas.

Tabela de Especificações
JOINER MACHO
DIMENSÕES BÁSICAS

64 mm
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.8 – JOINER FÊMEA: Peça com encaixes fêmea para unir encontro de peças

macho.

Tabela de Especificações
JOINER FÊMEA
DIMENSÕES BÁSICAS
64 x 25 mm
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.9 – ARRANQUE: Peça de acabamento de paredes cegas, com encaixe fêmea.

Tabela de Especificações
ARRANQUE
DIMENSÕES BÁSICAS
64 x 13 mm
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.10 – MARCO DE PORTA: Acessório de acabamento para colocação das

portas.

Tabela de Especificações
MARCO DE PORTA
DIMENSÕES BÁSICAS
64 mm
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4. DESENHOS E DIMENSÕES
4.11 – MARCO DE JANELA: Acessório de acabamento para colocação das

janelas.

Tabela de Especificações
MARCO DE JANELA
DIMENSÕES BÁSICAS
64 mm
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Royal reforça que cada construtor deve procurar um projetista de confiança para
o cálculo estrutural. Com um bom projeto, o sistema atenderá todas as necessidades.,
Embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir que as informações
fornecidas nesta Ficha Técnica sejam factuais e consistentes com boas práticas de
construção, a Royal do Brasil não assume qualquer responsabilidade por erros ou
negligências resultantes do uso de informações contidas neste guia. Qualquer pessoa
que faça uso da informação aqui fornecidas, toda a responsabilidade decorrente de seu
uso.
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TECNOLOGIA ROYAL

Desde a estrutura mais simples até ao mais complexo projeto arquitetônico, ROYAL é
a escolha ideal para edifícios duradouros, livres de manutenção e eficientes em
termos energéticos, com menores custos de construção e ocupação mais rápida.
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