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1. Apresentação

O parecer técnico tem como objetivo, apresentar o Sistema Construtivo

Intelitec.

Desenvolvido para o mercado da construção civil, vem substituir paredes

tradicionais com função estrutural e de vedação, tem um alto

desempenho comparado aos diversos sistemas tradicionais de construção

como as alvenarias, dry-wall, steel frame, paredes de concreto, dentre

outros.

O sistema é baseado em “SIPs” (Structural Insulated Panels) composto porO sistema é baseado em “SIPs” (Structural Insulated Panels) composto por

2 (duas) placas cimentícias denominadas “Inteliplak”, fabricadas com

cimento Sorel a base de óxido de magnésio e cloreto de magnésio,

coladas e prensadas a um núcleo de EPS (Polietileno Expandido),

permitindo que este painel tenha ótimas características técnicas,

produtividade e agilidade nas construções, garantindo habitações de

grande desempenho nos diversos segmentos da construção civil.

Figura 1: SIP (Structural Insulated Panels)
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Características :
O Sistema Construtivo Intelitec, apresenta características de

desempenho que asseguram vantagens do uso do produto na

construção civil comparando-se com outros modelos construtivos

como as alvenarias, dry wall, steel frame, paredes de concreto,

dentre outros:

- Rapidez na construção;

- Uso de menos mão de obra;

- Custo competitivo;

- Resistente ao fogo;- Resistente ao fogo;

- Isolamento térmico;

- Isolamento acústico;

- Resistente a umidade;

- Resistência à impactos;

- Acabamento: Permite aplicação de qualquer tipo.

Figura 2: Módulo sanitário de SIP (Structural Insulated Panels)
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Fortaleza, Agosto de 2015.

Sequência da montagem da construção pré-fabricada do Módulo sanitário do projeto da SDA / UGP/PSJ III
Montagem em 50 minutos com três trabalhadores
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Fortaleza, Agosto de 2015.

Sequência da montagem da construção pré-fabricada do Módulo sanitário do projeto da SDA / UGP/PSJ III
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Fortaleza, Agosto de 2015.

Missão :
Agilizar todo o processo de instalação do conjunto (Módulo sanitário + Fossa séptica) , com
eficiência, tecnologia avançada e controle industrial da obra, superando as expectativas do cliente,
entregando a obra pronta para uso em 48 horas.

Finalização da montagem da construção pré-fabricada do Módulo sanitário do projeto da SDA / UGP/PSJ III

Nesta montagem a caixa de água foi instalada sobre o módulo.
Sedf telhado
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Pique Carneiro, Julho de 2016. Instalação com caixa de agua sobre a lage “SIP” e com cobertura de telhas de PVC.
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PROPOSTA 160202
Interior Módulo Sanitário instalado na cidade de Pique Carneiro, CE. 
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PROPOSTA 160202

Descrição do Kit desmontado do Módulo sanitário de SIP (Structural Insulated Panels) - Projeto da SDA / UGP/PSJ III

Estrutura de Paredes, Telhado e Piso para Banheiros Acqualimp (Sistema construtivo Vantem / Inteliplac):

- Medidas internas : Base (1,71 x 1,10) mts, com altura interna 2,44 mts

- Projeto conforme protótipo enviado para Fortaleza na fábrica da Acqualimp

Cada kit de Módulo sanitário contém :

Item     Qt Descrição

1)         02      Placa Inteliplak - Parede 1/2 ............. (2,44 x 0,61) mts

2)         03      Placa Inteliplak - Parede  ..................  (2,44 x 1,22) mts

3)         01      Placa Inteliplak - Teto do módulo ....   (1,83 x 1,22) mts

4)         01      Placa Inteliplak - Lado porta .............. (1,22 x 0,40) mts4)         01      Placa Inteliplak - Lado porta .............. (1,22 x 0,40) mts

5)         03      Trilhos de aço base  - Perfil de chapa dobrada em formato “ U “  (60x30) mm , com comprimento 900 mm

6)         01      Trilhos de aço base  - Perfil de chapa dobrada em formato “ U “  (60x30) mm , com comprimento 200 mm

7)        25      Parafuso galvanizado - Tipo Tampinha Rosca máquina (1/4”  x 3”1/2)

8)        25       Arruela  galvanizada  - Tipo de funileiro de 1/4 “ 

9)        25       Porca  galvanizada     - Tipo Parlock / Alta de 1/4 “ – Auto travante

10) 01       Perfil  “ U ” de chapa #26  galvanizada dobrada ......  ( 1200  x 1220  x   150 ) mm

11) 02       Perfil  “ U ” de chapa #26  galvanizada dobrada ......  (     50  x    150  x 1220 ) mm

12) 03       Perfil  “ L ”  de chapa #26  galvanizada dobrada ......  (   150   x    150  x 2440 ) mm

13) 01       Perfil  “ U ” de chapa #26  galvanizada dobrada   ....   (   150   x    150  x2440 ) mm

14) 02       Perfil   “emenda chata ” de chapa # 26 galvanizada .. ( 2400  x  150 ) mm 
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NOVA PROPOSTA DE MONTAGEM

Montagem do módulo sanitário de acordo com projeto existente com cobertura sobre a caixa de água :

1) Projeto Módulo + Fossa séptica de material plástico + Sumidouro de material plástico
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NOVA PROPOSTA DE MONTAGEM

Montagem do módulo sanitário de acordo com projeto existente com cobertura sobre a caixa de água :

2) Projeto Módulo + Fossa séptica de material plástico +  Vala de infiltração
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NOVA PROPOSTA DE MONTAGEM

Montagem do módulo sanitário de acordo com projeto existente com cobertura sobre a caixa de água :

3) Projeto Módulo + Fossa séptica de material plástico +  Vala de infiltração com aproveitamento de nutrientes, permitindo a plantação.
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FOTOS DA FOSSA SEPTICA DE MATERIAL PLÁSTICO :

Figura 1 : Fossa com tampa                       Figura 2 : Fossa aberta com detalhe                      Figura 3 : Detalhe da tampa com abertura 
interno da tampa                           para inspeção
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PROJETO DA FOSSA SEPTICA DE MATERIAL PLÁSTICO :
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PROJETO DA FOSSA SEPTICA DE MATERIAL PLÁSTICO :
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PROJETO DO SUMIDOURO DE MATERIAL PLÁSTICO :
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Equipamentos de escavação         - Objetivo de diminuir o tempo de obra em 80 % 

Implemento - Perfuratriz de Solo a Trado para 

Retroescavadeira (perfuração em minutos)

Mini Escavadeira Hidráulica com Perfuratriz de Solo a Trado 


