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Precon Material de Construção
Presente no Brasil inteiro em mais de 15 mil pontos de venda, a Precon é sinônimo de qualidade e eficiência e
oferece uma linha completa de produtos voltados para as mais variadas etapas da obra. Agora, esse portfólio
aumentou e passa a incluir tubos, conexões, portas sanfonadas, placas modulares e divisórias. Itens com a
chancela PreconVC e que se destacam pela longa durabilidade e alta tecnologia envolvida.
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Placas PreconVC
MODULAR E DIVISÓRIAS EM PVC

| PLACA MODULAR E DIVISÓRIAS DE PVC

Placas de PVC PreconVC
Economia e praticidade fazem toda a diferença para qualquer obra. Encontrar os itens que possuem esse diferencial,
portanto, é essencial. Esse é o caso da placa modular e divisórias PreconVC. Peças feitas especialmente para a
separação prática e inteligente de ambientes e que ainda contribuem para maior produtividade da obra, como
todos os produtos que levam a marca Precon. Elas são fabricadas a partir de extrusão do composto de PVC, o que
é garantia de longa durabilidade e de diversos outros benefícios, como conforto térmico e acústico. É o tipo de
item que toda construção deve priorizar. Ainda mais quando traz a qualidade Precon.

Placa modular
Muito fácil de instalar, a placa modular PreconVC se destaca como item prático, o que toda
construção em busca de eficiência e rapidez precisa. É indicada para estabelecimentos
variados, como indústrias, escolas, ginásios, comércio e lojas em geral. Também é facilmente
removida, proporcionando maior eficiência em eventuais manutenções no entreforro. Com
aparência neutra, essa peça pode ser combinada com diferentes opções de luminárias e
saídas de ar, o que contribui para ambientes leves, com mais conforto para os usuários.

Placas divisórias
A variedade de aplicações das placas divisórias PreconVC permite que elas
sejam utilizadas em diversos ambientes. São inúmeras as combinações
possíveis, sempre atendendo às necessidades específicas de construções
comerciais e domésticas. Fáceis de instalar e com todas as vantagens do
PVC, elas são oferecidas em três opções de cores. Com as placas divisórias
PreconVC, qualquer cômodo pode ser personalizado rapidamente.

• Desenvolvida para atender de forma diferenciada às necessidades do mercado.
• Perfeita para indústrias, comércio e lojas em geral.*

O diferencial do PVC
O PVC possui inúmeras vantagens em relação aos demais materiais utilizados no mercado, tanto em produtos
para construção civil como em produtos para outras áreas. Veja abaixo algumas características dessa matériaprima, que é o composto das placas modulares e divisórias PreconVC.

Resistente à umidade
e fácil de limpar
O PVC é impermeável e fácil de limpar (bastam
água e sabão). Ideal para ambientes úmidos
e de grande necessidade de higienização.

AS placas de PVC PreconVC não propagam
chamas, não sofrem ignição e atendem
às exigências brasileiras de segurança ao
fogo, conforme NBR 15575 – Edifícios
Habitacionais – Desempenho.

Proteção e conforto
para o ambiente

Resistente

Possui baixo coeficiente de condução
térmica e redução sonora superior à da
maioria dos sistemas.

O PVC absorve as movimentações estruturais
e, diferentemente dos outros materiais, não
adquire fissuras ao longo do tempo.

Fáceis de instalar

Sustentável

Mais leves que os materiais tradicionais,
as placas de PVC são práticas, fáceis de
transportar e instalar.

Produção que respeita o meio ambiente
e produto que favorece a reutilização.
Ainda é 100% reciclável.

Durabilidade
É imune a cupins, fungos e corrosão.

?

Segurança contra fogo

Em caso de dúvidas, entre em contato
com a Central de Atendimento Precon:

Dispensa pintura

Mas é permitido, caso queira mudar a cor da
sua placa.

(31) 3235-8900

Consulte o nosso site ou um dos nossos revendedores ou ligue para a Central de Atendimento
Precon. Você vai descobrir que, em matéria de qualidade, economia e praticidade, os produtos
Precon garantem muito mais soluções que você imagina.

• Praticidade e beleza à sua disposição.

Especificações

• Facilidade de manutenção. Placa facilmente removida para acesso ao entreforro.

Medidas

*Ambientes de temperaturas até 45ºC e com atmosfera não agressiva ao PVC.

0,60m x 2,10m

1,20m x 2,10m

0,70m x 2,10m

1,20m x 2,40m

0,80m x 2,10m

1,20m x 2,60m

0,80m x 2,80m

1,20m x 2,80m

Especificações
Medidas

618 mm x 1.243 mm

Perfis indicados para montagem das
placas: aço e alumínio

1,20m x 3,00m

Perfis indicados para montagem das
placas: aço e alumínio

Cores
Areia, branca e cinza

Cor
Branca

Sistemas de encaixe

Instalação da Placa Modular PreconVC
Instalação das Placas Divisórias PreconVC
1. Utilize perfil “L” para arremate na parede e perfil “T” para sustentação entre painéis.
2. Fixar os perfis “L” na parede na altura desejada. Posicionar os perfis “T” na mesma altura (preferencialmente
com pendurais rígidos).
3. Posicionar os painéis de placa modular, começando por uma lateral. À medida que os painéis forem
colocados, encaixar as travessas “T” e posicionar as presilhas de fixação.
4. Este é o aspecto final da placa modular instalada. Os painéis poderão ser recortados para a colocação
das luminárias.

