O SISTEMA SF® DE FÔRMAS
A SF® Fôrmas utiliza o sistema construtivo para
estruturas de concreto desde a década de 70,
quando trouxe para o Brasil as primeiras fôrmas
de alumínio.
O Sistema SF® de Fôrmas para estruturas de
concreto moldadas in loco é recomendado para
empreendimentos que tenham alta repetitividade,
necessidade de padronização e rapidez na
construção. As principais vantagens do sistema
são: redução na mão-de-obra, velocidade de
execução, confiabilidade técnica, baixa geração
de resíduos e ausência de equipamentos de
grande porte. Com apenas algumas orientações,
o operário fica habilitado para o trabalho de
montagem e desmontagem do Sistema SF® de
Fôrmas.
Este método permite que 12 horas após o
enchimento das fôrmas, as mesmas estejam
prontas para serem destravadas e retiradas sem
a menor dificuldade, formando paredes com uma
estrutura monolítica de grande resistência.
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DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sistema SF de Fôrmas é constituído por painéis de alumínio extrudado, soldado através
de solda MIG à chapa de alumínio e ajustados uns aos outros, através de pinos e cunhas
de engate rápido em aço carbono.

Modulação horizontal e vertical
Os painéis de alumínio, Sistema SF de Fôrmas possuem altura e largura
variável, podendo a altura variar de 10 a 244 cm e largura de 7,5 a 91,5 cm.

Adaptabilidade
Sistema SF de Fôrmas atende até uma altura de 3m na modulação vertical,
com acréscimo de mais uma fôrma.

Espessura da parede
A espessura da parede de concreto é definida por espaçadores/galga de
aço carbono, os quais resistem a pressão no ato de concretagem.

Alinhamento
O alinhamento é feito com alinhadores tipo cantoneira, apoiadas em
suportes fixados em cada fôrma, através de pinos e cunhas.

Versatilidade
Devido à grande variação de dimensões dos painéis, tanto na altura quanto
na largura, é facilmente adaptado à execução de qualquer tipo de projeto.

Escoramento
Por serem fôrmas de grande resistência, juntas perfeitas, ajustes através de
pinos e cunhas de engate rápido, o Sistema SF de Fôrmas permite montar
conjuntos praticamente auto portantes; o escoramento da laje é feito através de vigas telescópicas de alumínio e escoras pontuais.

Desmoldante
O desmoldante utilizado no Sistema SF de Fôrmas deverá ser à base de
óleo mineral, óleo vegetal ou qualquer outro desmoldante para fôrmas
metálicas.

Reutilizações
A durabilidade dos painéis Sistema SF de Fôrmas foram avaliadas em nível
teórico e prático; e por esse motivo, se forem seguidas as orientações de
manuseio e manutenção recomendadas o painel do Sistema SF de Fôrmas
pode durar mais do que as 1.500 reutilizações estimadas.
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VANTAGENS DO
SISTEMA SF DE FÔRMAS
®

Devido à qualidade dos materiais empregados na sua fabricação, as fôrmas do
Sistema SF de Fôrmas, podem ser utilizadas centenas de vezes, suas juntas perfeitas
garantem uma concretagem lisa.
A estrutura e o design das chapas facilitam o trabalho de armazenagem, transporte e
manutenção, diminuindo sensivelmente os custos destas operações.
Como podemos observar, um conjunto de fatores destaca o Sistema SF de Fôrmas
como uma solução perfeita em todos os aspectos para o mercado construtor. São
estes que fazem dele um método cada vez mais utilizado no Brasil.

ATENDIMENTO
SF DE FÔRMAS
®
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Capacidade instalada
A fábrica da SF® Fôrmas possui capacidade de produção de 200m²/dia.

Atendimento
A SF® Fôrmas estipula um prazo máximo de 60 dias para a retirada das fôrmas em nossa fábrica e garante a reposição de fôrmas e acessórios até no
máximo de 05 dias.

Treinamento e assistência técnica
A SF Fôrmas possui em seu quadro de funcionários técnicos responsáveis
pela orientação na montagem das fôrmas, com custo apenas de translado,
hospedagem e alimentação.

INDÚSTRIA/MATRIZ – Campo Grande/MS
FILIAL – Itatiba/SP

PRODUTIVIDADE
Peso dos Painéis de Alumínio SF® – O Painel Sistema SF® de Fôrmas apresenta peso
equivalente a 17,49 kg/m², eliminando a necessidade de equipamento para transporte dos painéis
na obra, horizontal ou verticalmente, podendo assim serem manuseados normalmente.

Soluções para os oitões
A SF Fôrmas desenvolve soluções específicas para oitões de acordo com o tamanho e inclinação
designados para cada projeto.

Produtividade média
A produtividade do manuseio das fôrmas de alumínio Sistema SF de Fôrmas varia em função de
cada projeto. Esta mão de obra média pode variar de 0,20 a 0,40 h/h por m² de fôrma.

Acessórios que acompanham
Pinos - Cunhas - Espaçadores/galgas - Alinhadores metálicos - Saca espaçador - Saca fôrmas - Suporte de alinhador
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INSTALAÇÕES ELÉTRICAS,
HIDRÁULICAS E JANELAS
Nos projetos de fôrmas SF Fôrmas já estão previstos os vãos livres de portas e janelas, nos tamanhos
especificados utilizando-se fechamentos de alumínio para portas e janelas (conforme projeto) e gabaritos de
janelas que ficarão embutidos nas fôrmas de paredes.

Instalações hidráulicas e elétricas são fixadas nas fôrmas através de seus respectivos kits.
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NOSSA ATUAÇÃO
A SF Fôrmas tem um leque variado de segmentos dentre os quais se destacam:
CONSTRUÇÃO HABITACIONAL
ESTRUTURAS DE PONTAS E VIADUTOS
BARREIRAS RÍGIDAS TIPO NEW JERSEY
E.T.E.
E.T.A.
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MUROS DE ARRIMO
PRÉ-MOLDADOS DIVERSOS
VIGAS PRÉ-MOLDADAS
PILARES E VIGAS

CONSTRUÇÕES
HABITACIONAIS
DE CASAS,
SOBRADOS
E PRÉDIOS
Fôrmas para paredes, Fôrmas para lajes, Fôrmas para
escadas, Fôrmas para oitões, Fôrmas para cortinas,
Fôrmas para pilares, Fôrmas para vigas, Fôrmas
para fundo de vigas, Fôrmas para fechamento lateral,
Fôrmas para pré-moldados.
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ESTRUTURAS DE PONTES E VIADUTOS
Fôrmas para Pilares: Circulares, Quadrados, Retangulares - Fôrmas para Longarinas - Fôrmas para Transversinas
Fôrmas para Vigas Pré-moldadas - Fôrmas para Alas e Cortinas de Ponte - Fôrmas para Galerias - Fôrmas para Laje
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GUARDA RODAS DO TIPO NEW JERSEY
Fôrmas para New Jersey simples baixa - Fôrmas para New Jersey simples alta - Fôrmas para New Jersey dupla baixa
Fôrmas para New Jersey dupla alta - Fôrmas para New Jersey especiais

ESTRUTURAS
DIVERSAS
Fôrmas para canalizações
Fôrmas para estações de tratamento de água e esgoto
Fôrmas para reservatórios circulares e retangulares
Fôrmas para contrafortes
Fôrmas para muros de arrimo
Fôrmas para desemboques
Fôrmas para pré-moldados em geral
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ACESSORIOS

CLIENTES QUE UTILIZAM O SISTEMA SF® DE FÔRMAS
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www.sffor mas.com.br
MATRIZ 01 • (67) 3342-5079 • Rua Ourinhos, 331, Vila Americana • CEP: 79005-270 - CAMPO GRANDE/MS
MATRIZ 02 • (67) 3398-0900 • Av. Gury Marques, 3.790, Pioneiros • CEP: 79079-005 - CAMPO GRANDE/MS
FILIAL • (11) 4524-4744 • Rua Assad Antonio Nazar, 135, Jd. Virginia • CEP: 13257-460 - ITATIBA/SP
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