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Cofragem Plana Ligeira Montagem Simples e Rápida

O Cofiber® é um sistema de cofragem ligeiro constituído 
por um reduzido número de componentes.

As vigas primárias são designadas por vigas de montagem e 
as vigas secundárias são designadas por vigas de apoio.

Além destes dois elementos metálicos existe a régua 
de escoramento e o painel tricapa, como elemento final, 
com 27 mm de espessura.

O sistema compreende outros elementos secundários 
para permitir a cofragem plana das lajes maciças, lajes 
fungiformes ou lajes de cocos.

Os componentes foram desenvolvidos para obter uma 
cofragem ligeira de alta produtividade de fácil monta-
gem e desmontagem.

A cofragem ligeira Cofiber® é a solução prática e racional 
para a cofragem rápida de lajes planas com os mais ele-
vados índices de produtividade.

O processo de montagem inicia-se com a colocação das 
vigas de montagem primárias, com o auxílio dos pilares 
e com o apoio dos prumos metálicos.

Sobre as vigas de montagem encaixam as vigas secun-
dárias de apoio.

Os painéis tricapa, que vão formar a superfície de cofra-
gem, são colocados a seguir, intervalados pelas réguas 
de escoramento.

São efetuados os remates, colocados os taipais e as 
armaduras. 

Por fim, seguem-se as operações de betonagem.
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Os componentes metálicos são fabricados em aço, 
soldados e galvanizados por imersão a quente.

As vigas de apoio são fabricadas recorrendo 
a tecnologia de ponta como a soldadura 
robotizada e ferramentas de aperto rápido 
garantindo assim os mais elevados padrões 
de qualidade.

As vigas de apoio secundárias, assentam 
sobre as vigas de montagem primárias, 
encaixando no local apropriado.
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O SISTEMA DE COFRAGEM PLANA 
COFIBER® É UM SISTEMA LIGEIRO 
E DE FÁCIL UTILIZAÇÃO NA 
MONTAGEM E DESMONTAGEM.

REDUZ AS OPERAÇÕES MANUAIS 
DE CARPINTARIA E A NECESSIDADE 
DE MÃO-DE-OBRA ASSIM COMO 
ELIMINA OS DESPERDÍCIOS EM 
MADEIRA. 

As vantagens da cofragem plana Cofiber® estão associa-
das à rapidez e simplicidade na montagem e desmon-
tagem que potencia elevados ganhos de produtividade.

É uma estrutura de cofragem resistente e segura.

A simplicidade do sistema está suportada no tipo de 
ligação entre os diversos elementos como é o caso da 
cabeça da viga que apresenta um orifício de encaixe no 
varão de apoio situado na parte traseira da viga.

Como os diversos elementos são polivalentes, potencia-se 
a sua utilização em outras situações de cofragem.

O sistema de cofragem recuperável Cofiber® adapta-se 
com facilidade a qualquer tipo de laje plana, formando 
um conjunto estrutural sólido e resistente.

A economia em mão-de-obra, a eliminação de des-
perdícios e a reutilização imediata dos elementos, 
proporcionam uma elevada vantagem competitiva.
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Os Ciclos de Rotação da Cofragem

Os ciclos de rotação dos componentes de cofragem 
Cofiber®, permitem que o material descofrado fique 
disponível para nova utilização, três a cinco dias (de-
pendendo do tipo de betão), após a betonagem.

Num ciclo de rotação de 1+2 jogos de réguas de pós-
-escoramento,  conseguem-se 3 betonagens num mês. 
Com um ciclo de rotação de 1+3 consegue-se uma beto-
nagem por semana.

No final dos trabalhos em obra, após a descofragem, é 
fácil identificar o material aí recuperado.

O Sistema de cofragem plana Cofiber® está preparado 
para responder a qualquer situação de cofragem pla-
na com eficácia e utilizando os mesmos componentes.

Para executar a cofragem recuperável com cocos, são 
usados apenas mais dois elementos adicionais: as réguas 
recuperáveis e as réguas de escoramento. 

Permite a utilização de cocos com qualquer dimensão.

É necessário um jogo suplementar de réguas de escora-
mento para a cofragem do 2º piso, porque aquelas que 
foram aplicadas no 1º piso ficam retidas no serviço de 
escoramento.

Na 3ª semana executa-se a cofragem do 3º piso, sendo 
aplicado o 3º jogo de réguas de escoramento disponíveis.

Na 4ª semana executa-se a cofragem do 4º piso, sendo 
aplicado o 4º jogo de réguas de escoramento disponíveis.

Na 5ª semana executa-se a cofragem do 5º piso. Nes-
te piso, utiliza-se o material recuperado no piso an-
terior e as réguas de escoramento que tinham ficado 
retidas no 1º piso no serviço de escoramento da laje.

Considerando a exploração máxima dos ciclos de rota-
ção, ou seja, 1+3 na qual se consegue uma betonagem 
por semana, iniciam-se os trabalhos de cofragem da laje 
do 1º piso na primeira semana, de forma a executar a 
betonagem ao quinto dia. Três dias após a betonagem 
executa-se a descofragem das vigas de montagem, das 
vigas de apoio e dos painéis de madeira ou cocos, de for-
ma a disponibilizar este equipamento na cofragem do 
segundo piso à 2ª semana. 
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Elementos Cofiber®

P020201 VIGAS DE MONTAGEM PARA VIGAS Peso (Kg)

P0202010800G Viga de montagem simples 0,80m galv. 4,20

P0202032000G Viga de montagem de 2m-PN2 galv. 10,43

P0202033000G Viga de montagem de 3m-PN2 galv. 15,61

P0202034000G Viga de montagem de 4m-PN2 galv. 20,40

P020207 VIGAS DE APOIO SIMPLES Peso (Kg)

P0202072000G Viga de apoio simples de 2m galv. 11,14

P0202073000G Viga de apoio simples de 3m galv. 16,40

P0202074000G Viga de apoio simples de 4m galv. 21,40

P020208 VIGAS DE APOIO COM SEPARADOR Peso (Kg)

P0202082000G Viga de apoio com separador de 2m galv. 13,22

P0202083000G Viga de apoio com separador de 3m galv. 19,43

P0202084000G Viga de apoio com separador de 4m galv. 25,00

P020212 RÉGUAS DE ESCORAMENTO PARA VIGAS Peso (Kg)

P0202121000G Régua de escoramento para viga de 1,0m-
PN2 galv. 5,80

P020214 RÉGUAS DE ESCORAMENTO 
PARA LAJES - 2000 Peso (Kg)

P0202141000G Régua escoramento para laje de 1m-PN2 
galv. 4,88

P0202142000G Régua escoramento para laje de 2m-PN2 
galv. 7,00

P020218 RÉGUAS DE FECHO - 2000 Peso (Kg)

P0202181000G Régua de fecho de 1,0m PN2 galv. 5,40

P0202182000G Régua de fecho de 2m-PN2 galv. 9,40

P020215 RÉGUAS DE ESCORAMENTO PARA COCOS Peso (Kg)

P0202151000G Régua de escoramento para cocos de 1,0m 
PN2 galv. 6,00

P0202152000G Régua de escoramento para cocos de 2,0m 
PN2 galv. 20,50

P020216 RÉGUAS RECUPERÁVEIS PARA COCOS Peso (Kg)

P0202161000G Régua recuperável para cocos de 1,0m PN2 
galv. 6,00

P0202162000G Régua recuperável para cocos de 2,0m PN2 
galv. 11,00

P020220 BARRAS EXTENSÍVEIS SIMPLES Peso (Kg)

P0202201300G Barra extensível simples com 1,3m galv. 7,00

P020221 BARRAS EXTENSÍVEIS COM LIGADOR Peso (Kg)

P0202211300G Barra extensível com ligador de 1,3m galv. 9,48

P020223 LIGADORES FIXOS Peso (Kg)

P0202230001G Ligador fixo para viga galv. 1,75

P020224 LIGADORES ROTATIVOS Peso (Kg)

P0202240001G Ligador rotativo para viga galv. 1,88

P020226 TERMINAIS DE VIGA DE MONTAGEM Peso (Kg)

P0202260002G Terminal de viga de montagem PN2 galv. 3,00

N30I PAINÉIS TRICAPA Peso (Kg)

N30ID0500R001000 Painel Tricapa 1000x500x27mm 6,77

N30ID0500R002000 Painel Tricapa 2000x500x27mm 12,39
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