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Placa de aparas de madeira 
®e cimento CETRIS  

obálka vnějšek

O maior produtor de placas 

de aparas de madeira e cimento 

na Europa Central 

O maior produtor de placas 

de aparas de madeira 

e cimento na Europa Central 



Vantagens das placas ®CETRIS

obálka vnitřek

Meio ambiente
As placas de aparas de madeira e cimento são ecológicas, favoráveis ao 
meio ambiente. Não contêm substâncias perigosas tais como asbesto, 
amianto e formaldeído, são resistentes à gasolina e aos óleos.

Resistência ao fogo
®A placa de aparas de madeira e cimento CETRIS  é resistente ao fogo e a 

sua classificação de desempenho de reacção ao fogo conforme a norma 
europeia EN 13 501-1 é A2-s1,d0 - não inflamável.

Isolamento sonoro perfeito
®As placas CETRIS  permitem isolamento sonoro (isolação acústica no ar     

30 – 35 dB).

Resistência a intempéries
Graças à sua resistência à humidade, a placa de aparas de madeira e 

®cimento CETRIS  é o melhor material para os meios húmidos e para 
exteriores.

Resistente ao gelo 
®As placas de aparas de madeira e cimento CETRIS  são resistente ao gelo, 

foram testadas em 100 ciclos de congelamento conforme EN 1328.

Segurança higiénica
®As placas CETRIS  são higienicamente seguras, inodoras e não contêm 

nenhumas substâncias perigosas.

Resistência ao fungos e bolor
®Graças à resistência das placas CETRIS  à humidade, não se forma bolor na 

sua superfície.

Resistência aos termitas e 
insectos

®Graças ao cimento, as placas de aparas de madeira e cimento CETRIS  são 
absolutamente resistentes aos termitas e insectos.

63% aparas de madeira 

25% cimento 

10% água 

2% ingredientes hidratantes 

Composição das placas ®CETRIS

® CETRIS AKUSTIC
®A placa de aparas de madeira e cimento CETRIS  AKUSTIC é fabricada a partir 

®da placa de tipo básico CETRIS  BASIC (por furação de furos regulares com 
diâmetro de 12 mm). As dimensões padrão da placa são 1250 × 625 mm, 
espessura 8 e 10 mm. A superfície da placa é lisa de cor cinzenta de cimento 
(sem revestimento). A furação de furos regulares permite obter melhores 

®propriedades acústicas. CETRIS  AKUSTIC serve de revestimento absorvente 
acústico sobretudo para instalações desportivas, espaços de temperatura e 
humidade variáveis e edifícios com exigências específicas.

® CETRIS AKUSTIC FINISH
®A placa CETRIS  AKUSTIC FINISH é uma placa de aparas de madeira e cimento 

com perfuração regular (furação de furos regulares com diâmetro de 12 mm) 
oferecida em formato padrão  1250 x 625 mm. A superfície é lisa, com 
revestimento - camada de base e pintura final em tonalidades conforme o 
sistema RAL, NCS. As placas podem ter os furos de fixação préfurados e as 
bordas adaptadas. Consulte a tonalidade adequada com o fabricante.

Junte-se a nós no Facebook: Preparámos o nosso site no Facebook, a rede social que é cada vez mais popular. 
Neste site pode encontrar não apenas as novidades do ramo, mas também fotos de referências exclusivas e tem 
a possibilidade de nos contactar directamente para esclarecer qualquer dúvida.
 
Visite o nosso canal YouTube com muitos vídeos de apresentação e montagem e vídeos de testes de resistência 
das placas de aparas de madeira e cimento CETRIS . O link está disponível no site www.cetris.cz®



Para encontrar mais informações visite o nosso site, 
, ou peça os folhetos ou DVD com 

dados técnicos pormenorisados.

www.cetris.cz

PavimentosFachad
as

Revestimentosde edificios

Varandas

Tectos 
falsos

O FOG A OS  E AT 2N !ETSISER SIRTEC SACALP PLACAS CETRIS  
DA CLASSE A2

®

Uso das placas ®CETRIS  
Te

lh
ad
os

Cofra
gem 

perdi
da Construçoes

rodoviárias
Bricol

age

Paredes

O maior produtor de placas 

de aparas de madeira e cimento 

na Europa Central

Aplicaçao em 
sistemas contra-fogo



L
I

S
T

A
  

D
E
  

P
R

O
D

U
T

O
S

prostřední dvojstrana

® CETRIS  LASUR
Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 a 32 mm com 
superfície lisa dotada de uma camada de pintura de base e do verniz 
semitransparente final em tonalidades conforme o sistema de cores. O 
tratamento de superfície com verniz semitransparente não cria uma aparência 
uniforme e homogénea. A pedido é possível fornecer igualmente as placas em 
espessuras de 34, 36, 38 e 40 mm. As dimensões básicas da placa são 3 350 x   
1 250 mm. Os serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as 

® ®placas CETRIS  BASIC. As placas CETRIS  LASUR são usadas sobretudo como 
placas de revestimento de fachadas nos exteriores.

® CETRIS PLUS
Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 8 a 32 mm com 
superfície lisa. A pedido é possível fornecer igualmente as placas em 
espessuras de 34, 36, 38 e 40 mm. Em ambos os lados e todas as bordas é 
aplicada a pintura básica de cor branca. Esta pintura é reversível inclusive nas 
bordas. O lado reverso tem o poder de cobertura reduzido e a estrutura irregular. 
As dimensões de base da placa são 3350 × 1250 mm. Os serviços fornecidos 

®são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS  BASIC. A pintura 
básica melhora o poder adesivo entre a placa e o acabamento, reduz o poder 
absorvente da placa e o consumo da tinta final.

® CETRIS PROFIL PLUS
Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 ou 12 mm cuja 
superfície forma o realce imitador da estrutura da madeira ou ardósia. Em 
ambos os lados e todas as bordas é aplicada a pintura básica de cor branca que 
melhora o poder adesivo entre a placa e o acabamento e reduz o consumo da 
tinta final. As dimensões básicas da placa são 3350 × 1250 mm. Os serviços 

®fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS  BASIC. 
®Pelo seu aspecto decorativo as placas CETRIS  PROFIL PLUS são utilizadas 

sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores e nos 
interiores.

® CETRIS PROFIL FINISH
Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 ou 12 mm cuja 
superfície forma o realce imitador da estrutura da madeira ou ardósia. A placa é 
dotada de uma camada básica e de pintura final em tonalidades conforme o 
sistema RAL, NCS. As dimensões básicas da placa são 3350 × 1250 mm. Os 

®serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS  
®BASIC. Pelo seu aspecto decorativo as placas CETRIS  PROFIL FINISH são 

utilizadas sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores e 
nos interiores. Consulte a tonalidade adequada com o fabricante.

® CETRIS FINISH
Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 a 32 mm com 
superfície lisa dotada da camada básica e da pintura final em tonalidades 
conforme o sistema RAL, NCS. A pedido é possível fornecer igualmente as 
placas com espessura de 34, 36, 38 e 40 mm. As dimensões básicas da placa 
são 3350 x 1250 mm. Os serviços fornecidos são iguais aos serviços fornecidos 

® ®com as placas CETRIS  BASIC. As placas CETRIS  FINISH são utilizadas 
sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores. Consulte a 
tonalidade adequada com o fabricante.

®  CETRIS DEKOR
®CETRIS  DEKOR é uma placa de aparas de madeira e cimento com espessura 

de 12 e 14 mm,formato 1250 x 625 mm dotada do reboco acrílico mosaico 
®decorativo com tamanho do grão de 0,6 a 1,2 mm. As placas CETRIS  DEKOR 

são fornecidas em 6 tonalidades conforme o sistema de cores. Para maiores 
quantidades de placas é possível, após a consulta com o fabricante, fornecer 

®placas CETRIS  DEKOR de espessura e formato diferente.As placas são 
utilizadas sobretudo como placas de revestimento de fachadas nos exteriores, 
revestimentos verticais dos edifícios, fachadas e balaústres e como tectos 
falsos.

® CETRIS PDB
Placa de aparas de madeira e cimento calibrada por esmerilação com 
dimensões 1250 × 625 mm destinada às tecnologias de construção de 
pavimentos a seco. A calibração reduz a tolerância da espessura para ±0,3 
mm. As placas são fornecidas em espessuras de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm e 
a pedido do cliente também em outras espessuras. As placas são dotadas de 
lingueta e ranhura ao longo do perímetro e são projectadas para ser montadas 
sobre as vigas ou para renovações dos pavimentos antigos.

® CETRIS BASIC
Placa de aparas de madeira e cimento com superfície lisa de cor cinzenta de 
cimento. Normalmente produzida em espessuras de 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24,26, 28, 30, 32 mm. A pedido é possível fornecer igualmente as espessuras de 
34, 36, 38 e 40 mm. As dimensões básicas da placa são 3350 x 1250 mm. As 
placas são fornecidas cortadas com as dimensões solicitadas pelo cliente, com 
borda arredondada ou chanfrada em ângulo de 45°, fresadas a partir da 
espessura da placa de 12 mm com meia ranhura, a partir da espessura da placa 
de 16 mm com lingueta e ranhura. É igualmente possível pré-furar furos nas 
placas.

® CETRIS PD
Placa de aparas de madeira e cimento com dimensões de 1250 × 625 mm 
(incluindo a lingueta) destinada às tecnologias de construção de pavimentos a 
seco. As placas são fornecidas em espessuras de 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 mm e 
a pedido do cliente igualmente em outras espessuras. As placas são dotadas 
de lingueta e ranhura ao longo do perímetro e são projectadas para ser 
montadas sobre as vigas ou para renovações dos pavimentos antigos.

®  CETRIS MEIO-FIO 
PARA JARDIM

®CETRIS  MEIO FIO PARA JARDIM é uma placa de aparas de madeira e cimento 
®CETRIS  de formato rectangular, com a espessura de 28 mm e dimensões 1250 

®x 250  mm, formada por divisão da placa CETRIS  BASIC. A borda superior é 
chanfrada em ambos os lados, as bordas laterais são fresadas para permitirem 
a interconexão (lingueta+ranhura). Os meio-fios podem ser cortados, furados e 
até fresados. O meio-fio pode ser assente no leito de concreto ou directamente 
na vala e aterrado.

® CETRIS PROFIL
Placa de aparas de madeira e cimento com espessura de 10 ou 12 mm cuja 
superfície forma o realce imitador da estrutura da madeira ou ardósia. As 
dimensões básicas da placa são 3350 × 1250 mm. Os serviços fornecidos são 

®iguais aos serviços fornecidos com as placas CETRIS  BASIC. Pelo seu aspecto 
®decorativo as placas CETRIS  PROFIL são utilizadas sobretudo como placas de 

revestimento de fachadas nos exteriores e interiores.

® CETRIS PDI
®CETRIS  PDI é um painel sanduíche constituído pela placa de aparas de 

®madeira e cimento CETRIS  com espessura de 22 mm colada a uma placa de 
fibra de madeira com espessura de 12 mm. O painel inteiro é fresado - ao longo 
do perímetro é dotado da lingueta e ranhura. A superfície do painel é lisa. O 
painel tem as dimensões 1 220 x 610 mm (incluindo a lingueta) e é destinado às 
tecnologias de construção de pavimentos a seco. O painel é fornecido com 
espessura de 34 mm. As placas devem ser assentes sobre uma base de 
superfície plana (construção de tecto, laje).
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