
POLIESTIRENO EXPANDIDO

 Conhecido como isopor, ou EPS, trata-se de 

um material com características peculiares 

e de alta eficiência. Comprovadamente um 

dos melhores isolantes térmicos existentes 

no mercado mundial e com altíssima 

resistência à compressão, o EPS consolidou 

sua presença na construção civil mundial 

por sua alta versatilidade e praticidade em 

aplicações que vão desde sistemas 

isolantes, de coberturas, pavimentos e 

paredes até a substituição total da cerâmica 

nas lajes de concreto e de elementos para 

decoração. Além disso é um material 

facilitador nas edificações por suas 

características como leveza, resistência, de 

facílimo manuseio e baixo custo.

 Características:

 Material leve e de fácil manuseio;

 Alta versatilidade;

 Não prolifera fungos nem bactérias;

 100% reciclável e ambientalmente correto;

 Alta resistência mecânica;

 Baixa absorção de água;

 Conforto termo/acústico incomparável;

 Resistência ao envelhecimento;

 Amortização de impactos;

 Alta resistência à compressão

 Integra-se a todos os materiais



LAGES, PREENCHIMENTO, TELHAS...



APLICAÇÕES



GEOFAM



O SISTEMA DE CONSTRUÇÃO 

MONOLÍTICO

Surgido na Itália no início dos anos 80 objetivava:

• Um produto diferenciado que resistisse à ação de terremotos

• Um sistema que fosse rápido, seguro e de fácil aplicação

• Que fosse confortável para as variações climáticas europeias

• Que tivesse custo acessível...



RAPIDAMENTE O SISTEMA FOI APROVADO NOS MERCADOS 

MAIS EXIGENTES DA EUROPA (ALEMANHA, FRANÇA, 

INGLATERRA) E MIGROU PARA A AMÉRICA, PRINCIPALMENTE 

PELO FATOR CARIBE*.



COMO TODO SISTEMA CONSTRUTIVO, EXISTEM 

REGRAS MUNDIAIS A SEREM SEGUIDAS. 

ESTE É O PASSO A PASSO DO SISTEMA:

 Passo 1 - Fixação das esperas no piso 



PASSO 2 – ALINHAMENTO, FIXAÇÃO, 

AMARRAÇÃO  E PRUMO DOS PAINÉIS



PASSO 3 – CORTE DAS ESQUADRIAS



PASSO 4 – EMBUTIDOS ELETRO 

HIDRÁULICOS

 Abertura dos canais com soprador térmico.



PASSO 5 – APLICAÇÃO DO CHAPISCO



PASSO 6 – EMBOÇO FINAL 

E COLOCAÇÃO DE LAJE.



VANTAGENS DO SISTEMA

Proteção ao fogo EPS classificação F, não propaga chamas.

Resistência Aprovado para construções estruturais de até 12 m de altura (quatro

andares), já para fechamento predial não há limite de altura.

Carga Uma parede E42 de 2700x1050 suporta até 28.000 Kg de carga/m, com

traço comum 3:1 CP II Z - 32

Isolamento térmico Um cm de EPS equivale a 31 cm de alvenaria comum.

É eficiente em ambientes desde -50° C até +85° C

Leveza Um m² de parede monolítica pesa entre 110 a 115 kg contra um peso

de 240 a 260 kg da alvenaria comum.

Agilidade Montagem de 20 m lineares por hora (450m² por dia)

Canteiro limpo Devido a redução drástica de até 80% dos entulhos e baixa utilização

de madeira para colunas e caixas.

Pé direito sob medida O painel sai pronto da altura do seu projeto, devidamente paginado para

as dimensões de sua obra.



VANTAGENS...

Armazenagem Podem ser empilhados sem limite de altura no canteiro.

Resistência A  maioria dos arrombamentos hoje em dia é feita com a quebra

das paredes de alvenaria ou bloco. O painel é a prova de bala, 

arrombamento, terremoto e tornados.

Contra intempéries Resiste ao envelhecimento, não absorve água evitando infiltrações

não prolifera fungos nem bactérias nem serve de substratos para 

animais.

Medidas Sob medida pelo pé direito da obra, nas versões E34 e E42 nas

espessuras 60, 70, 80, 90, 100 e especiais (120/150/200 etc)

Custo Redução de até 30% no custo total da obra.



SEGURO E INOVADOR

Capacidade de até 90 

kg de carga por ponto 

de fixação.

Utilizado na estruturação 

do Rodoanel - São Paulo



ALTA VERSATILIDADE



SEM LIMITES PARA A IMAGINAÇÃO 

DA ARQUITETURA



ELEMENTOS DECORATIVOS, PERGOLADOS, 

ESCADAS, MARQUISES E O QUE A 

IMAGINAÇÃO CRIAR...



SEM LIMITES MESMO... PISCINAS, 

PAISAGISMO, PARQUES, URBANISMO, 

PORTAIS...



PRODUTO ALTAMENTE EFICAZ, PARA 

QUALQUER FINALIDADE, TIPO E PADRÃO 

DE OBRA.



CONSTRUA MELHOR, MAIS FORTE E MAIS RÁPIDO. 

WWW.MONOLITUSSISTEMAS.COM.BR

FALE CONOSCO!

http://www.monolitussistemas.com.br/

