sistema construtivo

Steel Frame

A Allmas® é uma indústria da construção civil, especializada na fabricação de estruturas e na construção
em Steel Frame ou Light Steel Frame (LSF). Atua nos segmentos residenciais, comerciais, industriais e serviços,
desenvolvendo projetos de qualquer natureza e estilo arquitetônico em até seis pavimentos, como casas,
edifícios, galpões, hospitais, armazéns, entre outros.
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O Light Steel Frame é um sistema construtivo estruturado em perfis de aço galvanizado formado a frio,
projetados para suportar as cargas da edificação e trabalhar em conjunto com outros sub-sistemas
industrializados. Utilizando Engenharia de Software, a Allmas® fabrica os perfis de acordo com o projeto,
permitindo que os painéis sejam executados de forma precisa, segura e sem desperdícios, da fábrica à
aplicação no campo. O Steel Frame é uma solução de primeiro mundo, com todo suporte técnico, legal
e financeiro.
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2a – Montam-se as estruturas do primeiro pavimento

Nesse sistema construtivo, a estrutura em aço nunca se apresenta aparente, já que os elementos estruturais
que formam as paredes, pisos e teto estão sempre encobertos pelos materiais de fechamento, assim o
resultado final assemelha-se a de uma construção convencional.
Veja todas as etapas da construção de uma casa e entenda porque este método construtivo é o que existe
de melhor em construção na atualidade.

1 – Fundação
Geralmente a mais utilizada é a laje de concreto armado, também conhecida como radier. Entretanto, o cálculo
estrutural indicará o tipo mais adequado de fundação.

2b – Montam-se as estruturas do segundo pavimento

2 – Montagem estrutural
Sobre a fundação serão fixados os painéis de aço, que são produzidos em nossa fábrica, montados e
transportados para o canteiro de obras. Os painéis obedecem as medidas especificadas em projeto, evitando
desperdício e perda de tempo. Eles são parafusados uns aos outros, formando uma estrutura rígida.
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2c – E por fim, a estrutura do telhado
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3 – Fechamento externo

5 – Isolamento termo-acústico

Os componentes de fechamento são posicionados externamente a estrutura e juntamente com os perfis

O isolamento da edificação é feito através de um preenchimento com lã (de pet, vidro ou rocha) que controla

galvanizados vão formar as vedações internas e externas da edificação.

a qualidade do conforto dentro do ambiente, de forma que as condições externas não influenciem as internas.

4 – Instalações

6 – Fechamento interno

A passagem das tubulações das instalações é feita através dos furos nas almas dos perfis. Essa passagem pelos

Fechamento da face interna dos painéis estruturais e divisórias internas.

vãos das paredes e forros das construções em LSF, permite a leitura de toda obra como um duto de tubulação
visível, facilitando a execução e a manutenção dos sistemas.
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7 – Revestimentos e Pintura
Aplicação externa da membrana de polietileno de alta densidade, cujo objetivo é proteger as paredes e
cobertura da umidade e da água, garantindo a estanqueidade das mesmas.

Projeto totalmente desenvolvido em computador com
“construção virtual” da estrutura.

Detalhamento e análise estrutural automática.

Eficiência na montagem das estruturas e painéis.

Produção customizada de projetos, cadeia produtiva preparada,
eliminação de desperdícios e redução de resíduos.

O Steel Frame é um sistema industrializado preparado para receber todo tipo de acabamento, incluindo as
inovações que o mercado tem lançado, sem limitações.

PROTEÇÃO
TOTAL

GARANTIDA

Galvanização garantindo durabilidade maior que 100 anos.
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Resistente ao mofo. Imune a ação de cupins, formigas
e outros insetos.
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Cada projeto estrutural desenvolvido pela Allmas® baseia-se em todos os elementos do sistema panelizado,
o que confere à estrutura um elevado grau de precisão, aliado a uma ampla capacidade de detalhamento
do projeto.

Estrutural
90mm
Categoria ZAR 3.5 polegadas
NBR 14.762
NBR 7.006

Paredes
Pisos
Treliças
Forros

Imóveis de
Integrado
Furos de união
qualquer
para projeção Furos de serviço
natureza até
e produção
Corte
6 pavimentos
Dobra

Suportes

Rebites
estruturais
de aço

Enrijecimento

Telhados
Colunas

Com anos de estudos e desenvolvimento, o perfil metálico conta com uma geometria que amplia sua
capacidade de carga. Associada a possibilidade de uso de diversas espessuras de chapa, que vão de
0.65mm a 1.20mm, permite aos projetistas e calculistas estabelecerem uma ótima relação de resistência e
custo, gerando estruturas seguras, independente de sua complexidade.

Recorte de Encaixe

12mm

37mm

Furo de Serviço

25mm
90mm
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Furo de União

Com mais de 130 anos de desenvolvimento, o

Steel Frame
é o sistema construtivo que mais cresce no mundo.

robson.rsn@gmail.com

SISTEMA DE CONSTRUÇÃO STEEL FRAME ALLMAS®
O BRASIL PRECISA DE TECNOLOGIA
CONSULTE-NOS SEM CUSTO SOBRE SEU PROJETO
www.allmas.com.br
contato@allmas.com.br
Rua dos Mineiros, 470 – Belmonte – Cep. 27273-200
Volta Redonda – Rio de Janeiro

Tel: 24 3350.6868 / 11 5031.0558

