TECNOLOGIA CONSTRUTIVA CONCRETO | PVC
CONSTRUINDO UM MUNDO MELHOR

MANUAL DO CONSTRUTOR

VERSÃO 1.1

INTRODUÇÃO
Inovador e versátil, a Tecnologia Royal em 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 armado, resultando em um produto de elevada resistência e
com inúmeras qualidades.
A Tecnologia Royal 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 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.

NOTA IMPORTANTE

A Royal é fornecedora da tecnologia construtiva em PVC. Não é de
responsabilidade da nossa empresa o desenvolvimento, cálculo e fornecimento de
nenhum dos materiais ou desenhos referentes às instalações elétricas, hidráulicas ou
sanitárias.
Neste manual será feito uma demonstração ou orientação para a melhor
montagem em convivência com a tecnologia.
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1. INFORMAÇÕES GERAIS
VANTAGENS NA OBRA








OBRA LIMPA
NÃO REQUER MÃO DE OBRA QUALIFICADA
LEVE E FÁCIL DE SER TRANSPORTADO
ALTA PRODUTIVIDADE
EQUIPE DE MÃO DE OBRA REDUZIDA
ECONOMIA DE ATÉ 72% NO CONSUMO DE ÁGUA E ENERGIA DURANTE A OBRA
PREVISIBILIDADE EM ORÇAMENTO

VANTAGENS PARA O USUÁRIO










FÁCIL DE LIMPAR (ÁGUA E SABÃO)
EXCELENTE ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
COMPATÍVEL COM OUTROS SISTEMAS CONSTRUTIVOS
BAIXA MANUTENÇÃO
RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E MARESIA
RESISTENTE A AÇÃO DE FUNGOS, BACTÉRIAS E ROEDORES
OBRA REALIZADA EM CURTO PRAZO
GANHO* DE ÁRA CONSTRUÍDA EM ATÉ 7%
ATÉ 20% MAIS BARATO
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2. A TECNOLOGIA ROYAL
Conheça abaixo todas as peças com suas propriedades que podem compor um
KIT Royal:

PAN-CON 249mm
PERFIL DE PAREDE COM
CONEXÕES “MACHO” E “FÊMEA”
CONECTOR 158mm
PERFIL 2 VIAS “FÊMEA”.
UTILIZADO COMO ALTERNATIVA
DE PROJETO
PAINEL 91mm
PERFIL 2 VIAS “MACHO”.
UTILIZADO COMO
ALTERNATIVA DE PROJETO

ESQUINEIRO / CORNER
PERFIL DE 90°

3 VIAS / ”T”
PERFIL UTILIZADO PARA
CONEXÃO EM 3 LADOS

CONECTOR 33
PERFIL 2 VIAS “FÊMEA”.
UTILIZADO COMO
ALTERNATIVA DE PROJETO

Para melhor conhecer e obter mais informações e características, consulte nosso
catalogo técnico disponível na aba downloads de nosso site.
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2. A TECNOLOGIA ROYAL

JOINER FÊMEA
PERFIL DE UNIÃO
“MACHO/MACHO”
JOINER MACHO
PERFIL DE UNIÃO
“FÊMEA/FÊMEA”
ARRANQUE / STARTER
UTILIZADO COMO ACABAMENTO
EM UM PERFIL FINAL OU INÍCIAR
NOVA PAREDE.

MARCO DE PORTA
UTILIZADO COMO ACABAMENTO
EM UM PERFIL FINAL OU INÍCIAR

MARCO DE JANELA
UTILIZADO COMO ACABAMENTO
EM UM PERFIL FINAL OU INÍCIAR

Para melhor conhecer e obter mais informações e características, consulte nosso
catalogo técnico disponível na aba downloads de nosso site.
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3. TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO
O transporte dos perfis de PVC da Royal é simples e como qualquer outro
material. Pode ser transportado em caminhões ou containeres, desde que as
superfícies das peças, as quais ficarão expostas, sejam protegidas.
Não há necessidade de
guindastes ou aparelhos especiais
para
descarregamento, uma vez que os perfis são leves e de fácil manuseio.
Todo os perfis de PVC enviados são classificados por meio de etiquetas, e
identificados por meio do projeto entregue ao cliente. Com os projetos em mãos e as
peças etiquetadas, a montagem se torna fácil e dinâmica, economizando tempo para
o construtor.
É importante que ao receber o material no canteiro de obra, o construtor tenha o
cuidado de organizar os mesmos de forma que facilite a procura no processo de
montagem. Um canteiro com peças soltas dificulta e confunde a construção das
paredes.
Além disso, todas as peças devem seguir, rigorosamente, os critérios de
armazenamento, para que não ocorram riscos ou danifiquem os perfis.
A Royal sugere que as peças seja, separadas por tipo e/ou tamanho, dependendo da
complexidade e tamanho do projeto.

Critérios de armazenamento
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4. EQUIPAMENTOS
Para as paredes de PVC, são necessários alguns equipamentos. São indicações de
construtores de sucesso que auxiliam e melhoram o desempenho na obra.
São eles:
• Trena
• Prumo
• Esquadro
• Nível
• Furadeira de Impacto
• Ponteira Imantada (Philips)
• Serra Mármore
• Martelo
• Linha de Giz
• Kit Serra Copo
• Andaime
• Prego de aço17x21 (utilizado para fixação de gabaritos no piso)
• Parafuso Philips 4.0.16 (utilizado p/ fixação dos painéis RBS)
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5. ETAPAS DO PROJETO
ENTENDA COMO FUNCIONA O PROCESSO DO PROJETO EM CONCRETO/PVC
A Royal reforça a necessidade da realização de todos os projetos necessários a
construção de uma obra: arquitetônico, estrutural, elétrico, hidráulico, fundação, etc.
Além da necessidade de sempre ter um responsável técnico pela obra.

ENVIO DO PROJETO
ARQUITETÔNICO

MODULAÇÃO

REVISÕES

APROVAÇÃO DA
MODULAÇÃO

DURANTE O PROCESSO DE
REVISÃO, A ROYAL INDICA AO
CLIENTE QUE O MESMO ENTRE
EM
CONTATO
COM
O
ENGENHEIRO DE PROJETOS E
COM O ARQUITETO PARA QUE
FAÇA AS COMPATIBILIZAÇÕES
NECESSÁRIAS AOS PROJETOS
ARQUITETÔNICO, HIDRÁULICO,
ELÉTRICO E ESTRUTURAL. ISSO
GARANTE QUE NÃO HAJAM
PROBLEMAS NO FUTURO DA
OBRA.

ENVIO DA MODULAÇÃO
COMPLETA AO CLIENTE
PRODUÇÃO

ENTREGA NA OBRA

COM A MODULAÇÃO APROVADA
EM MÃOS, O CLIENTE JÁ PODE
DAR
INÍCIO
AS
OBRAS.
LEMBRANDO QUE AGORA, O
QUE REGE AS DIMENSÕES E
DIMENSIONAMENTOS DA OBRA,
É A MODULAÇÃO E NÃO O
PROJETO
ARQUITETÔNICO
ORIGINAL.

07

5.1. O PROJETO
Todos os projetos modulados são entregues com a posição e identificação
de cada peça. Assim, fica fácil para o construtor realizar a montagem.
Nossos projetos são enviados com planta de informações, planta baixa,
vistas em 3D, e plantas de montagem, facilitando o entendimento e mostrando
como ficará o projeto final.
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5.2. IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS
Para o nosso rastreamento todas as peças possuem uma identificação própria,
relativa ao seu modelo, data de produção, lote, material, turno de trabalho e etc. Elas
são identificadas por um código, seguidos de uma numeração e o comprimento da
peça:
CÓDIGO Nº-COMPRIMENTO
Todas as peças são entregues com uma etiqueta colada na parte interna das
mesmas.
O comprimento é sempre cotado em mm.
Cada peça é única, e pode variar em tamanho, corte e modelo.
Na entrega do projeto, o cliente também recebe um Shipping List com a relação de
todas as peças que contém em seu projeto, bem como identificação das mesmas e
quantitativos.
As representações são:

PAINEL 91
CONECTOR 158
CONECTOR 33
3 VIAS
ESQUINEIRO

PAN COM
JOINER FÊMEA / MACHO
ARRANQUE
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6. ETAPAS DA OBRA
ENTENDA COMO FUNCIONA UMA OBRA COM CONCRETO/PVC
A Royal reforça a necessidade do acompanhamento constante durante a obra e a
necessidade de se ater aos projetos determinados pelos profissionais competentes.

PREPARAÇÃO DO
‘
TERRENO/BASE

PONTOS
HIDRÁULICOS
NA FUNDAÇÃO

MARCAÇÃO DO
‘ DAS
GABARITO
PAREDES

PRODUÇÃO
DO KIT
ROYAL

TRASPOTE
ATÉ A
OBRA

ORGANIZAÇÃO DOS
PAINÉIS NO
CANTEIRO DE OBRA

MONTAGEM
DAS
PAREDES

PREPARAÇÃO HIDRÁULICA
PREPARAÇAO ELÉTRICA

CONCRETAGEM

COBERTURA

TRAVAMENTO E
ALINHAMENTO
DAS PAREDES

COLOCAÇÃO
FERRAGENS

CONCRETAGEM
EM ETAPAS

ACABAMENTOS

LIMPEZA E CONCLUSÃO
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6.1. FUNDAÇÃO
A Tecnologia Concreto/PVC aceita todos os tipos de fundação, desde que atendam
as necessidades estruturais das paredes de concreto, definidas pelo engenheiro
responsável.
Para qualquer tipo de fundação utilizada, a Royal indica que o construtor procure
um projetista de confiança que garanta que o solo do terreno suporte todas as
solicitações da edificação que será construída.
Usualmente, é utilizada uma base do tipo radier, devido a facilidade e rapidez de
construção.
Independente do tipo de fundação utilizada, deve-se atentar ao alinhamento das
paredes e dos pontos hidráulicos que serão postos. Caso isso não seja respeitado,
medidas deverão ser tomadas para que as condições atendam à modulação das paredes,
pois não é possível mudar após o projeto aprovado.
Caso as paredes se apoiem diretamente na fundação, a base deve estar o mais liso e
nivelado possível para que o encaixe se torne perfeito. Isso é importante já que os painéis
vão assimilar todas as irregularidades do piso, projetando-o para a parte superior dos
mesmos.
A Royal, devido as boas práticas sugeridas por nossos construtores, sugere que as
áreas com pontos hidráulicos sejam concretadas posteriormente. Assim, quaisquer
medidas equivocadas podem ser consertadas e alinhadas às paredes. Caso a concretagem
aconteça antes da montagem das paredes,e existam erros, o piso deverá ser quebrado e
concretado novamente.
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6.1. FUNDAÇÃO

1- Marcação da fundação, sempre com base no projeto de
modulação.

2- Colocação dos pontos hidráulicos.

3- Concretagem da fundação, mostrando a base lisa e nivelada e
os pontos hidráulicos a serem concretados.
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6.2. DEMARCAÇÃO DAS PAREDES
Para a montagem das paredes, é necessário que um gabarito tenha sido
previamente feito. A partir dele é feita a montagem, garantindo alinhamento e encaixe
das partes.
Esse gabarito deve se feito com base no projeto de modulação entregue
previamente pela Royal. Caso isso não seja feito, haverá incompatibilidade entre a
fundação e as paredes.
A Royal orienta que as marcações sejam feitas a partir de um único ponto, e o
mesmo seja usado como orientação. Assim, todos os pontos se manterão coerentes e
alinhados.
Com as marcações feitas, deve-se colocar guias para montagem. Essa guias podem
ser de madeira ou de metal, e servem para ajudar a estabilizar os perfis durante o
processo de montagem e garantir o cumprimento do gabarito.

Para marcar recomenda-se a utilização de linha ou giz. Para começar a
demarcação da planta tomar um ponto como referência. Este ponto será utilizado para
todas as medições.
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6.3. ANCORAGEM
Após a demarcação da planta, usualmente são feitas as ancoragens que unirão as
paredes às fundações. A escolha das posições, tamanho e forma de ancoragem serão
definidas pelo projetista estrutural.
A Royal já acompanhou projetos onde as ancoragens estavam fixas às fundações
e fixadas posteriormente. No primeiro caso, as armaduras devem ser posicionadas
com extremo cuidado e no alinhamento das paredes. Essa prática requer maior
atenção, uma vez que durante a concretagem da fundação, as barras podem se mover
e sair da posição desejada.
Já para a ancoragem fixada posteriormente, após feito o gabarito para as
paredes, são determinadas as posições das barras que serão grauteadas. Com isso, são
feitos os furo e fixadas as barras.
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6.4. MONTAGEM DAS PAREDES
Após feita a ancoragem e o gabarito das paredes, a próxima etapa é a montagem
das peças.
Como os perfis do sistema da Royal são parte de um grande sistema construtivo,
cada peça é identificada com um código, seguido da altura do perfil. Cada peça possui
um código diferente (para mais detalhes ver consultar o catalogo técnico).
Cada elemento tem sua posição definida, que será identificada com a planta de
montagem que é entregue ao cliente. O construtor encontra as peças identificando as
mesmas pelas etiquetas (colocadas internamente nas peças).
Todos os painéis são identificados com uma etiqueta ou escritos com tinta na
parte interna e na parte superior de cada um. A posição correta do painel durante a
montagem, é com a etiqueta ou inscrição voltados para cima.
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6.4. MONTAGEM DAS PAREDES
O início da montagem das peças de PVC deve começar em um dos cantos. Desta
maneira, as paredes se sustentam entre si, sem a necessidade de um operário para
segurá-las.
Utilize sempre guias de montagem para manter alinhamento dos painéis na parte
inferior.
A cada 5 painéis é necessário colocar o prumo e parafusar as peças (parafuso
4.0.16 Philips) para manter o ângulo correto da parede.
É imprescindível que uma pessoa esteja atenta aos desenhos para o controle da
posição das peças e de como esta deve ser montada. A Royal indica que uma única
pessoa seja responsável por guiar a montagem. Apontando as peças e suas respectivas
posições.
Usualmente, são utilizados 4 operários: um orientando a montagem com os
desenhos, outro acima de um pequeno andaime encaixando os painéis, o terceiro
alcançando os perfis de PVC e o último colocando os reforços de aço das aberturas.
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6.5. MONTAGEM DAS VERGAS E PEITORIS
Peças que compõem as vergas e peitoris de portas e janelas já são entregues prémontadas. Nos projetos de modulação, existem uma prancha específica para esses
elementos.
Sempre se deve verificar as medidas das janelas antes de dar como terminada a
montagem. Na documentação entregue pela Royal há uma prancha com a localização,
medidas de vãos e tipo de janelas que serão colocadas. Para essa conferência.

VERGAS

PEITORIL
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6.6. MARCO DE PORTAS
Caso o cliente opte em usar o marco Royal, algumas dicas são necessárias para
facilitar o processo. A sequencia abaixo mostra como deve ser feita a instalação.
Para instalação de portas a Royal recomenda o uso somente de dobradiças e
bucha e parafuso ( numeração 8 ). Os batentes (marcos) já estarão preparados para
essa instalação após montagem e concretagem.

1

5

9

2

3

4

6

7

8

10

11

Na sequencia demonstrativo de montagem dos marcos para janelas e portas.
1.

Montagem de uma peça adaptadora entre o painel (fêmea) e o marco da porta.
Esta peça é fundamental para a montagem do marco completo. Ela é chamada
(Joiner) e encontra-se identificada dentro do kit.

2.

Do outro lado da porta pode se montar o marco sem nenhuma peça adaptadora.

3.

Na sequencia 3 e 4, o montador encaixa os marcos até fazer contato com o
radier, este é um movimento simples de deslizamento.

4.

Os marcos laterais devem ficar apoiados no mesmo nível das paredes, ou seja no
radier ou viga baldrame.
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6.7. MARCOS DE JANELA
Caso o cliente opte em usar o marco Royal, algumas dicas são necessárias para
facilitar o processo. A sequência abaixo mostra como deve ser feita a instalação.

DETALHE "A"

DETALHE "B"

ABAS PARA O
INTERIOR

Corte do PVC para baixo
onde passarão as barras

Marco basico
cortado a 45º

Barra de
8mm
amarrada na
ancoragen
do radier

CORTE A
45º

Parte com ava
para o interior do
ambiente

CORTE A
45º

DETALHE "C"

Última peça
a ser colocada
deve ficar
removível

1 - Após a concretagem do peitoril da janela, deve-se colocar primeiro o marco de
janela inferior;
2 - Colocar os marcos de janela laterais;
3 - Depois das laterais, colocar o marco de janela da verga fazendo coincidir com os
cortes das esquadrias;
4 - Por último, colocar os painéis restantes das paredes. Não esquecer da colocação
das barras de aço segundo o esquema.
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6.8. ALINHAMENTO
Como já foi visto em capítulos anteriores, foi feito uma guia de montagem no
piso do radier para alinhamento das paredes na base. Agora para aprumar as paredes é
necessário alinhar as paredes no topo da planta.
Para esta manobra são utilizados sarrafos de madeira ou cantoneiras de aço.
Dependendo do tipo de projeto será determinado qual o material a utilizar.
Quando se tratar de várias kits a serem montados de mesmo layout ou similar, é
recomendável o uso de cantoneiras de aço como nas fotografias acima. Deste forma é
possível reutilizá-las várias vezes.
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6.8. ALINHAMENTO
Gabarito Portas e Janelas
De forma a obter mais segurança e garantia quando da concretagem das
paredes próximas aos vãos de portas e janelas, a Royal recomenda a utilização de
gabaritos nesses vãos. Esses gabaritos poderão ser de madeira, estrutura metálica ou
alumínio, conforme desenho abaixo :

Ilustração de um gabarito de
madeira.
Ilustração de um gabarito de
madeira.
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6.9. PRUMO
Em princípio para o sistema Royal não se faz necessário o escoramento da sua
montagem, simplesmente trava-se as bases das paredes (externa e interna) com ripas
de madeira ou cantoneiras metálicas e acima das paredes recomenda-se um
travamento estilo “sanduíche”.
Porém para alguns projetos específicos podem demandar escoramento. Neste
caso deve ser elaborado por um profissional habilitado para ser definido o
espaçamento entre os escoramentos.
A Royal recomenda neste caso vãos de no máximo 2,5 metros.
O prumo das paredes deve ser feitos com extremo cuidado, pois uma vez
concretadas, as paredes não podem ser reajustadas.
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6.9. PRUMO
Nas manobras do prumo, deve-se ter em conta que no momento que estamos
puxando ou empurrando uma parede, por meio da escora, também estamos mexendo
no resto da casa.
Todos os painéis estão interligados entre sim e devem ser bem alinhados.
É possível alinhar e escorar por setores, mas desta forma pode atrapalhar o
rendimento da obra já que se deve deixar curar o concreto pelo menos no intervalo de
um dia.
A aprumada é a ultima manobra da montagem antes da concretagem. Deve-se
verificar todos os vãos das janelas e portas.
Escorar os vãos com sarrafos de madeira e nivelar todas as vergas.
Verificar as medidas dos vãos de todas as portas e janelas conforme o desenho
entregue pela Royal. Após a concretagem não há como voltar atrás.
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6.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
As instalações elétricas são muito simples e rápidas. Após a montagem das
paredes e antes da concretagem, deve-se inserir os conduites para os circuitos
elétricos necessários.
É importante saber que todas as instalações, tanto hidráulicas como elétricas não
podem ser horizontais ou fazer curvas nos painéis. Elas devem ser sempre na vertical,
desde o piso para cima ou do teto para abaixo, e sempre dentro de um mesmo painel.
Cada ponto elétrico terá um conduto elétrico que sobe ou desce.
Esses cuidados devem ser repassados para o engenheiro responsável pelo
projeto, para que não ocorram problemas durante a execução.
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6.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Para inserir os pontos elétricos e hidráulicos, utiliza-se uma serra tipo copo de
½”, ¾” ou 1”, dependendo do circuito a ser montado.
Após a furação no local exato do ponto elétrico pode se passar uma mangueira
corrugada, ou conduto plástico, desde este ponto e até o topo da parede, deixando
pendurado o suficiente para depois fazer a distribuição.
As boas práticas mostraram não ser necessário colocar caixa de 5x10cm para este
tipo de moradia.
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6.10. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
Se a casa é projetada com forro, os condutos podem sair pelo topo das paredes
ou pouco antes fazendo um outro pequeno buraco por cima do nível do forro. O
restante da distribuição é convencional.
O fato da instalação elétrica sair por um furo perto do topo da parede é por que
pode ocorrer interferências com as instalações hidráulicas.
Esses cuidados devem ser repassados para o engenheiro responsável pelo
projeto, para que não ocorram problemas durante a execução. A compatibilização
entre os projetos complementares e a modulação é de essencial importância para uma
obra econômica e rápida.
As instalações são sempre na vertical, o sistema não permite as instalações
horizontais.
Há duas formas de fazer a tubulação como se vê nestes exemplos:
1. Pode se sair pelo topo da parede;
2. Por um furo antes do topo da parede.
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6.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Como já foi dito anteriormente, deverá ser definido antes de começar com a
concretagem das paredes, os pontos hidráulicos de entrada de água e saída de esgoto.
Alguns pontos podem ser embutidos nas paredes ou diretamente no chão embaixo
dos balcões. Isso vai depender do que estiver especificado no projeto hidrossanitário.

No sistema Royal, as tubulações de esgoto devem ser passada por fora da
parede, devido a espessura das tubulações que podem comprometer a estrutura da
parede.
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6.11. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
Devido as restrições impostas pelas geometria do painel, as instalações podem
ser distribuídas pela base ou topo da parede.
Desta forma pode-se percorrer o layout da casa e entrar onde é necessário para a
distribuição.
De acordo com a norma ABNT NBR16055:2012 onde no seu item 13.3 diz:
“As tubulações verticais podem ser
embutidas nas paredes de concreto, desde
que atendidas simultaneamente as seguintes
condições:
•

Quando a diferença de temperatura não
ultrapassar 15°C;

•

Quando a pressão interna na tubulação
for menor que 0,3MPa;

•

Quando o diâmetro máximo for de
50mm;

•

Quando o diâmetro não ultrapassar 50%
da espessura da parede;

•

Tubos metálicos não encostem nas
armaduras para evitar corrosão galvânica;

Não se admite tubulações horizontais,
a não ser trechos de até um terço do
comprimento da parede, não ultrapassando 1
(um) metro, desde que este trecho seja
considerado não estrutural.
Em nenhuma hipótese são permitidas
tubulações, verticais ou horizontais, nos
encontro de paredes.”
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6.12. INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES
Em regiões de baixas temperaturas e/ou com alto índice de umidade, poderá
eventualmente ocorrer condensações nas paredes.
De forma a eliminar a possibilidade dessa ocorrência, a Royal recomenda a
instalação de pequenas “grelhas” nas paredes de todos os cômodos conforme
indicadas em fotos abaixo.
Essa alternativa só deverá ser prevista nos projetos em que for identificada a
necessidade.

GÁS
No sistema RBS não é recomendado
embutir tubulação de gás. Portanto
havendo necessidade, ser utilizada de
forma externa.
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6.13. CONCRETAGEM
Antes de iniciar a concretagem, deve-se verificar se todas as instalações foram
realizadas corretamente. Feito isso, deve-se colocar as barras de aço de acordo com o
estabelecido pelo projeto estrutural. Somente após essas etapas estarem completas,
deve-se iniciar a concretagem da casa.
Há vários tipos de concreto para o preenchimento da tecnologia Royal utilizado
em moradias populares. Para isso, um engenheiro estrutural pode dar maiores
especificações para as suas necessidade. Segundo o projeto e a localidade onde será
implantado pode-se utilizar concreto comum, fluido ou auto.-adensável.
As boas práticas mostraram que um concreto com slump 22±2cm atende as
necessidades de fluidez para preencher completamente as paredes.
A resistência deve ser atendida de acordo com o projeto estrutural.
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6.13. CONCRETAGEM
Estudos já feitos junto a CONCRETEST mostraram um traço que atende as
especificações de fluidez que as paredes exigem, além das características físicas
necessárias a um concreto de 20MPa.
Esse estudo é apenas um dos modelos que pode ser utilizado. A decisão cabe ao
projetista estrutural sobre qual traço, resistência e fluidez o concreto deve ter.

A concretagem das paredes de PVC exige um certo cuidado. Se o construtor
despejar todo o concreto de uma única vez, as paredes vão deformar. É indicado que a
concretagem seja feita em partes, para que assim o concreto consiga adquirir uma
certa rigidez e forma, antes que as próximas camadas sejam colocadas.
Veja mais adiante os procedimentos a serem seguidos para um bom
preenchimento.
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6.13. CONCRETAGEM
Em projetos de seqüência, como a montagem de vários kits, normalmente é
utilizado o concreto usinado e bombeado. Dessa forma a cada caminhão é feita uma
camada por casa, em várias casas.
Caso o número de unidades não seja grande, a Royal indica que se use a
concretagem com o auxilio de baldes. Assim, as camadas são feitas com mais cuidado.

NOTAS IMPORTANTE:
Durante o preenchimento não se deve utilizar vibrador, pois o concreto irá
escoar naturalmente entre os perfis.
As manobras de preenchimento com bomba precisam de maior cuidado e
lentidão esperando o concreto fluir entre os painéis.
A carga deve ser feita em várias etapas esperando o concreto curar antes de
seguir com o preenchimento. Sempre se deve utilizar mangotes de diâmetros de até 2
polegadas. Não é aconselhável o uso de grandes bombas como as de equipamentos
para lajes.
A carga rápida com concretos muito fluidos pode estufar os painéis de PVC.
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6.13. CONCRETAGEM
É de vital importância entender que a carga não pode ser feita num ponto só
esperando o concreto correr. Sempre deve-se distribuir o material em todo o
comprimento das paredes.
Um montador deve dar pequenas batidas com martelo de borracha ou um taco
de madeira para permitir o escoamento do concreto e verificar a altura alcançada, que
nunca deve ultrapassar os 60cm, por camada. Portanto, deve-se preencher todas as
paredes da casa com camadas de cerca de 60cm.

FERRAMENTAS PARA O PREENCHIMENTO:
Utilizando uma escada do tipo pintor de até 10 degraus e um pequeno andaime,
preferentemente com rodas, é possível percorrer a obra durante o preenchimento
sem montar rampas em todos os cômodos. Estes equipamentos podem ser utilizados
graças à fabricação lisa da base de concreto no inicio da obra.

FUNIL PARA CONCRETAGEM
Para melhor desempenho no processo de concretagem (manual) recomenda-se
a utilização de um “funil” para melhor manuseio e não ocorrer o risco de sujar as
paredes de PVC com concreto. Segue abaixo um “modelo exemplo” de um funil.
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6.13. CONCRETAGEM
Atenção:
A Royal indica, devido as boas práticas dos construtores, que o tempo de
concretagem de cada etapa é de no mínimo 3 horas.

1° Preencher todas as contra-vergas
das Janelas, colocar os pré-marcos
e escorar corretamente.

2° Selecionar um ponto de início
e preencher a primeira etapa em
todas as paredes da casa.

3° Retornar ao ponto de início e
começar uma nova camada de 60cm
de concreto. Atentar para que o
material
já
tenha
endurecido
adequadamente.

4° e 5° Seguir com as etapas de
preenchimento até completar o pé direito
dos perfis.
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6.14. COBERTURA
A cobertura ou telhado das casas feitas com o sistema Royal são convencionais.
Os perfis de PVC atuam como uma parede de tijolo normal.
Abaixo, seguem dois modelos, com e sem oitão, que são usualmente usados nos
projetos com a tecnologia Royal.
Os modelos podem ou não usar forro, assim como qualquer obra convencional.
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7. LIMPEZA DAS PAREDES DE PVC
Os painéis da Royal são feitos com um tipo de PVC diferenciado, nossos perfis
são co-extrusados com uma camada externa que confere proteção, cor e brilho ao
material. Este recobrimento tem essas características devido ao alto teor de titânio me
sua composição.
Este tipo de PVC, pode ficar exposto à intempérie suportando sol, chuva, poeira,
maresia, raios UV, etc., que se mantém com suas características originais, por todo o
tempo da garantia. A Royal outorga garantia de durabilidade na cor, brilho e
envelhecimento por 20 anos, caso respeitado o acabamento da fábrica.
As construções feitas com estes painéis podem ser pintadas, texturizadas ou
ficar in-natura. Os painéis que receberem pintura ou qualquer outro tipo de
acabamento, perderão a garantia. Após pintados, os painéis perdem o acabamento de
fábrica sendo impossível recuperar o brilho original, uma vez que deverá ser feito um
tratamento prévio para que haja a “pega” necessária para a pintura.
O perfil de PVC natural da fábrica pode ser limpo com produtos comuns
existentes no mercado, suportando até o solvente mais forte utilizado para tintas, sem
agredir a cor, ou amolecer as faces do PVC.
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7. LIMPEZA DAS PAREDES DE PVC
Quando os painéis são preenchidos com o concreto, seja com auxilio de bomba
ou com balde, é comum que a superfície dos painéis fique suja pelo concreto que
ocasionalmente é derramado para fora.
O concreto pode ser removido facilmente das faces interna e externa do perfil de
PVC, desde que removido logo, antes da cura.
As guias que ficam em contato com PVC desde o início da montagem, em função
do acumulo de material, deverão ser retiradas antes da cura total do concreto.

IMPORTANTE:
Todo o material que não for removido logo após a concretagem com água e
vassoura, deverá ser retirado com marreta e talhadeira, o que pode causar danos aos
painéis. Nunca deve-se raspar o PVC pois isso gera danos na superfície do mesmo.

PROCEDIMENTOS:
1. Utilizar esponja macia, molhada para retirar a nata do PVC. Não esfregar a esponja
sobre material que contenha areia para não arranhar a superfície do perfil. Caso
haja excesso, retirar antes de passar a esponja;
2. Se a área a ser limpa for muito grossa, podemos utilizar uma vassoura macia e
mangueira para auxiliar o serviço;
3. Nunca utilizar baldes com água suja ou com areia e cimento, isto pode arranhar a
superfície dos perfis;
4. Se não houver esponja, utilizar pano limpo . Sempre limpa-la para retirar a areia e
não gerar atrito na superfície;
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7. LIMPEZA DAS PAREDES DE PVC
Apenas produtos com bases de acetona são proibidos, uma vez que danificam o
material. A ACETONA, ou qualquer outro produto que a contenha em sua composicão,
não deverá ser utilizado para a limpeza dos painéis de PVC. Esses produtos alteram a
cor e o brilho da superfície do PVC.
A melhor forma de limpar o PVC com manchas de tinta, graxa, selador, cola, etc.,
é com pano limpo e solvente.
Para ressaltar o brilho dos painéis, após o procedimento de remoção das
manchas, é recomendável a lavagem com água e sabão. O álcool e o querosene
também são bem aceitos para esta etapa final.
A seguir, tabela de resistência aos produtos mais comuns do mercado:

EXCELENTE
BRANQUEADOR
REMOVEDOR DE CERA
LIMPADOR DE FORNO
DESODORANTE DE AMBIENTE
SOLVENTES
LIMPADOR DE METAIS
REMOVEDOR DE FERRUGEM
ALCOOL
ÁCIDO NÍTRICO
ÁCIDO FOSFÓRICO
ETILENO - GLICOL

BOM
PRODUTOS DO LAR
DETERGENTES
LIMPADOR SANITÁRIOS
COLA VINILICA
LIMPA ESGOTOS
PRODUTOS INDUSTRIAIS
FERTILIZADORES LÍQUIDOS
PRODUTOS QUIMICOS
GASOLINA
QUEROSENE
FOSFATO DE AMÔNIO
ÁCIDO SULFÚRICO

NÃO USAR
ACETONA DE UNHAS
COLAS COM BASE DE ACETATO
CREOSOTO
PINTURAS COM BASES DE ACETONA
DISSOLVENTES COM ACETONA

ACETONA
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7. LIMPEZA DAS PAREDES DE PVC
PINTURAS OU PICHAÇÕES:
1. Não raspar nem lixar;
2. Passar um pano seco e limpo, com algum solvente adequado para a diluição do
produto em questão;
3. Repetir a operação até que a mancha acabe;
4. Lavar a área com água e sabão ou detergente de uso doméstico;
5. Se ficar alguma mancha mais profunda, ver a opção seguinte.

MANCHAS PROFUNDAS:
Quando for necessário retirar manchas muito profundas, que não puderem ser
removidas com solventes industriais, seguir os seguintes procedimentos:
1. Limpar a área com solvente;
2. Esfregar suavemente com esponja de aço, molhada e com detergente. Cuidado
para não utilizar a esponja além da área a afetada;
3. Lavar a área com água limpa e sabão ou detergente;
4. Deixar secar alguns minutos e verificar se a mancha foi removida;
5. Se a mancha persistir, repetir a operação mais uma vez;
6. Se a mancha persistir ou o tratamento ocasionou danos maiores, veja como tratála no capítulo de Reparos.

ATENÇÃO!
A esponja de aço deve ser do tipo mais fino para não arranhar a superfície do PVC;
 Não esfregar muito forte, nem por muito tempo a mesma área;
 Esfregar com movimentos circulares (figura ao lado);
 Não estender os movimentos além da área a ser limpa;
 Lavar com água a área após o processo de limpeza;
 Sempre deixar secar antes de verificar se a mancha desapareceu;
 Nunca utilizar lixa nem palha de aço grossa.
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8. REPAROS
A tecnologia Royal possui a grande opção de deixar os painéis in-natura, ou seja
que o acabamento final do projeto pode ser o próprio PVC à vista, obtendo assim, a
mais extensa garantia.
Para obter bons resultados no acabamento é imprescindível que o manuseio dos
painéis seja feito com muito cuidado desde a hora de recebê-los na obra até a entrega
da casa. Todas as práticas para que o seu material se mantenha em bom estado, estão
contempladas nesse material.
Se está previsto que o perfil de PVC fique à vista, deve-se ter em conta que se
está trabalhando com o acabamento final durante todo o processo da obra. É
importante utilizar luvas e/ou mãos limpas, não arrastar os painéis no piso, nem apoiar
andaimes ou escadas durante a montagem.
Se ocorrer alguma danificação da superfície, modificação do projeto ou
problemas hidráulicos após a concretagem, o problema pode ser solucionado.
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8. REPAROS
RISCOS SUPERFICIAIS
Se durante o transporte ou manuseio em obra ocorreu algum risco ou arranhão
superficial deve-se tratar a área com esponja de aço, como foi explicado
anteriormente, e logo após passar pasta fina de polimento para pintura de carros,
seguindo os procedimentos habituais desse produto. Se a área de trabalho é muito
grande podemos utilizar polimento com máquina.

RISCOS PROFUNDOS
Perante riscos com profundidade utilizar massa plástica de uso automotivo. Para
a aplicação utilizar os procedimentos habituais desse produto. Após o preenchimento
do risco utilizar lixa d’água fina tipo 180 para retirar o excesso de massa e verificar que
tenha ficado uma superfície bem lisa e sem poros. Se não ficar perfeitamente lisa,
aplicar novas camadas e lixar com lixa 180 até o risco sumir.
Sobre o trabalho da massa passar PRIMER para superfícies sintéticas. Este
produto, sem cor, pode ser pintado com rolo ou pincel sem se estender muito além da
área tratada.
Para o acabamento final, após a massa bem seca, deve-se pintar a área tratada. A
pintura que consegue a melhor aderência é a do tipo poliuretana.
A cor deve-se conseguir levando um pedaço de PVC dos painéis da obra para a
loja de tintas que tenha máquinas adequadas para este processo.
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8. REPAROS
Se a superfície de um painel de parede fosse danificada apresentando
rachaduras, quebraduras ou ainda tenha falta da pele de PVC, a área pode ser tratada
das seguintes formas:

QUEBRADURAS OU RACHADURAS PEQUENAS
Se durante a concretagem é detectada alguma pequena quebradura, tentar
acomodar o pedaço solto fazendo pressão na superfície danificada e logo após colocar
um pequeno pedaço de madeira, fortemente escorado, para embutir o dente
sobressalente.
Uma vez o concreto curado, pode se tratar esta área da mesma forma que foi
explicado no capitulo “Riscos superficiais” e no ponto “Riscos profundos”.

QUEBRADURAS GRANDES
Em grandes quebraduras ou furos aparentes,
deve-se cortar a lâmina superficial do PVC fazendo
um corte acima da área danificada e outro abaixo da
mesma, no sentido horizontal.
Estes cortes devem ser feitos entre as emendas
laterais próprias dos perfis, sem cortar o painel
vizinho. Para estas manobras utilizar lixadeira
pequena com disco de corte 4” e para ajustes mais
finos usar estilete bem afiado.
O corte tem que ser o mais reto possível para
conseguir diminuir os riscos profundos que logo
devem ser tratados com massa plástica e pintura
conforme foi explicado em capítulos anteriores.
Após o corte da face de PVC, o buraco deve ser
preenchido com concreto, cimento cola ou massa
corrida. O tipo de material esta sujeito à quantidade
de produto que deve ser carregado. O mais
importante deste passo é deixar o preenchimento o
mais liso possível e com o desnível adequado para
logo colar uma outra pele de PVC recortada de peças
avulsas. Para acabamento, procurar o item de
“Reparos profundos” e finalizar o acabamento.
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9. MANUTENÇÃO
Havendo necessidade de uma manutenção na tubulação hidráulica que estarão
embutidas nas paredes, será necessário remover a lâmina do perfil.
Em seguida após remoção da lâmina , quebre na parede de concreto a parte que
envolve a tubulação, faça o reparo, preencha novamente com concreto .
Após essa etapa concluída, aplique novamente a lâmina do perfil retirada
inicialmente. Para isso, basta seguir os passos do item “Quebraduras grandes”.
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10. REVESTIMENTOS
Uma vez montado as paredes, a tecnologia oferece a flexibilidade para qualquer
tipo de revestimento em sua superfície. Segue abaixo alguns modelos que podem ser
utilizados.
Obs. Todas as práticas sugeridas são de resultados de sucesso executados em
obras, por nossos clientes. Vale lembrar que uma vez revestido, perde-se a
características originais da tecnologia Royal e assim, perdem a garantia.

TIPOS DE REVESTIMENTOS:
•Cerâmica: para aplicar cerâmica na superfície das paredes Royal é necessário criar
uma melhor aderência nas paredes. Isso deve ser feito com lixas grossas ou algum tipo
de ferramenta que façam ranhuras na superfície lisa. Uma vez preparada a superfície,
basta aplicar o revestimento utilizando argamassa modelo ACIII.

• Textura: para aplicar algum tipo de textura basta adquirir no mercado o modelo
convencional e aplicar na superfície das paredes Royal. Outra opção é utilizar texturas
que tenha em sua composição o produto ELASTOMÉRICO, isso irá evitar rachaduras na
textura. Uma dica: antes de aplicar, preencha das “fendas” de encaixa das peças com a
própria textura. Sendo assim a parede não ficará marcada após o termino de toda
aplicação. (Em caso de dúvidas, consulte uma casa de tintas).

•Pintura: para aplicar algum tipo de pintura basta adquirir no mercado tinta
elastomérica e aplicar na superfície das paredes Royal. Para que o encaixe das peças
não apareça ("fendas"), deve-se aplicar massa acrílica para exterior na área e nivelar a
parede, antes de aplicar a tinta.

•Papel de parede: a aplicação do papel de parede é simples, é necessário somente
preencher os encaixes entre os perfis ("fendas") para ter uma parede lisa. Para esse
preenchimento poderá ser usado massa acrílica para exterior.

•Textura lisa: A textura lisa na superfície das paredes Royal pode ser feita em 2
formatos: gesso ou massa acrílica. Para utilizar gesso o procedimento é o mesmo de
gesso corrido de laje. Recomenda-se somente utilizar antes da aplicação uma cola
modelo BIANCO nas paredes. Para utilizar massa acrílica o processo é convencional.
Recomendamos também utilizar uma cola modelo BIANCO para ajudar a fixação da
massa.
OBS:. Se o cliente preferir pode-se também criar uma aderência nas paredes com lixas.
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11. CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Royal reforça que cada construtor deve procurar um projetista de confiança
para o cálculo estrutural e demais projetos. Com um bom projeto, o sistema atenderá
todas as necessidades, além de ter uma maior área aproveitada na sua planta
arquitetônica. As paredes de concreto, usualmente, dispensam o uso de pilares e vigas,
criando assim um ambiente mais harmonioso e otimizado.
Nosso sistema pode ser compatibilizado com os mais diversos tipos de lajes e
fundações. Fica a critério do projetista como realizar a adaptação.
É de extrema importância que o construtor tenha conhecimento da Ficha Técnica
Royal 64mm durante toda a obra. Com ele e com o Manual do Construtor, sua obra
será limpa, organizada e sem desperdício.
Embora todos os esforços tenham sido feitos para garantir que as informações
fornecidas neste Manual do Construtor 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, possui toda a responsabilidade
decorrente de seu uso.

45

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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