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TERMO DE GARANTIA DAS CHAPAS DE COMPENSADO PLASTIFICADO 
FABRICADAS PELA COMPENSADOS TREVO

1- Transporte e estocagem:

a) As chapas de compensado plastificado da COMPENSADOS TREVO são 
entregues em pallets que as protegem durante o transporte até a obra, 
garantindo desta forma a qualidade do produto adquirido pelo cliente.

b) As chapas devem ser desembaladas pelo cliente, e transportadas para o 
local de uso ou armazenamento, tomando-se os devidos cuidados contra 
quedas e batidas que danifiquem as bordas, quinas e superfície das 
mesmas.

c) As chapas devem ser armazenadas empilhadas na posição horizontal de 
forma que não entre em contato com o piso. Caso não sejam utilizadas 
de imediato, deverão ser armazenadas em local coberto, protegidas do 
sol, chuva e umidade.

2- Corte e impermeabilização:

a) No corte das chapas de compensado plastificado da COMPENSADOS 
TREVO recomenda-se a utilização de serra de vídia com as seguintes 
características:

RPM Diâmetro Espessura do 
disco

Espessura do 
corte

Número de 
dentes

3600 350 2,5 3,8 72
3800 350 2,5 3,8 60
4200 350 2,5 4,4 54

Obs.: A bancada da serra deverá ter a dimensão tal, que apóie pelo menos 2/3 
da chapa, nos dois sentidos, e que a mesma seja fixada de maneira que não 
provoque trepidação, quando em funcionamento.

b) Quanto à preparação dos painéis recomenda-se, após os cortes das 
chapas, a pintura dos novos topos com tinta impermeabilizante. E durante 
a confecção e montagem dos painéis, os pregos deverão ser introduzidos 
no sentido perpendicular às lâminas.



3- Concretagem:

a) É extremamente importante a aplicação de desmoldante* nas 
superfícies das chapas de compensado plastificado da COMPENSADOS
TREVO antes da concretagem.

*Desmoldante é uma composição fina oleosa, emulsionada em água, 
para aplicação em formas de madeira ou outras formas absorventes. 
Facilita a desmoldagem e a obtenção de superfícies de concreto aparente 
com melhor aspecto. A retirada da fôrma é bastante facilitada com 
redução de custos de limpeza.

b) Quanto ao processo de lançamento e vibração do concreto recomenda-
se a utilização do vibrador com ponta revestida de borracha, evitando 
assim o contato da ponta do vibrador com a superfície da forma, 
causando danos que comprometam a garantia das chapas.

c) No processo de desforma recomenda-se a utilização de cunhas e 
alavancas de madeira. Deve ser evitado a utilização de “pés-de-cabra”, 
assim como a quedas dos painéis diretamente ao solo, uma vez que, 
estes fatores, quando isolados ou em conjunto danificam  e 
comprometem a garantia.

d) Quanto à limpeza das chapas após a desforma, recomenda-se que as 
mesmas deverão ser lavadas com água sob pressão, e em seguida 
deverão receber nova aplicação de agente desmoldante, para facilitar a 
próxima operação de desforma e consequentemente proporcionar uma 
vida útil maior às chapas de compensado plastificado.

Garantia e compromisso:

a) As chapas que apresentarem defeitos de colagem durante o prazo de 
garantia (14 formas, sendo 07 de cada lado) serão substituídas conforme 
valor proporcional ao número de utilizações não alcançadas 
efetivamente.

b) O termo garante apenas a reposição das chapas que apresentarem 
defeito de colagem, não responsabilizando pelos demais custos da obra.


