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FACHADA FORTE
telas para reforço de fachada



     

O lançamento da argamassa de revestimento deve ser 
feito de forma que ela penetre pela malha da tela e 
proporcione um espaçamento de pelo menos 1 cm entre 
o chapisco e a tela.

Esse espaçamento também pode ser garantido através 
da aplicação de uma camada prévia de argamassa de 
revestimento.

Aplicar a argamassa até a espessura definida pelas 
taliscas (para o revestimento de argamassa da fachada
é recomendada a espessura de 2 a 3 cm) e fazer o 
acabamento final do revestimento no momento 
apropriado.

FACHADA FORTE

Telas Soldadas Galvanizadas para 
reforço de fachada

Fachada Forte são telas soldadas produzidas com fio 1,24 malha 25x25 para reforço de fachada
para prevenir o aparecimento de fissuras no revestimento de argamassas das fachadas. 

Utilizada como  reforço do revestimento de argamassa da fachada nas regiões de elevadas tensões,
que ocorrem principalmente na interface estrutura alvenaria (viga/alvenaria e pilar/alvenaria).
  
É fornecida em rolos de 25 metros de comprimento por 0,50 metros de altura,

Aplicação: 
• A base (estrutura e alvenaria) deve estar limpa a fim de proporcionar uma melhor aderência do chapisco. 
• Aplicar sobre a base o chapisco especificado. 
• A aplicação é de extrema importância para o bom desempenho do revestimento.

Depois da completa cura do chapisco, fazer a aplicação da tela posicionando-a de maneira centralizada
na interface estrutura/alvenaria. 

No caso da interface viga/alvenaria, a tela é centralizada na região de encunhamento, de modo que 25 cm
da largura da tela fique sobre a viga e o restante sobre a alvenaria.

No caso da interface pilar/alvenaria, a tela é centralizada no encontro do pilar com a alvenaria, de modo
que 25 cm da largura da tela fique sobre o pilar e o restante sobre a alvenaria. 

Para dar sustentação à tela, pode ser feita a sua fixação por meio de pinos aplicados na estrutura.
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