ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DO SEGMENTO DE PLACAS
E REVESTIMENTOS CIMENTÍCIOS

A ABRASPLAC
A ABRASPLAC é a associação dos fabricantes de revestimentos cimentícios e seus prestadores
de serviços, fornecedores de insumos e consultores.
Tem como objetivo, reunir as forças dos fabricantes e contribuir para a ética do segmento,
a capacitação técnica, a otimização de recursos e, o mais importante, a normalização e a qualidade
dos seus produtos e serviços, garantindo assim, maior solidez ao segmento de cimentícios.

Sustentabilidade
e Responsabilidade
Social.

Um dos principais critérios para o ingresso do fabricanteao quadro de Associados,
é o processo produtivo que considera os mínimos requisitos, como: a conformidade
com as exigências de entidades reguladoras de sustentabilidade,o tratamento de resíduos,
o baixo consumo de energia,além das condições de trabalho e desenvolvimento profissional.

Juntos fazemos melhor.

Consulte as categorias
de associação à ABRASPLAC.
Todo esforço é bem-vindo
e nenhum talento é disperdiçado.
A ABRASPLAC trabalha
para trazer credibilidade
aos seus Associados.

A melhor relação custo benefício.
• Só o cimentício é capaz de ser customizado em cores, formatos
e texturas em qualquer escala de produção.
• Cada Fabricante oferece uma enorme gama de produtos para pisos
e revestimentos para aplicações em áreas externas ou internas,
com maior controle de qualidade na produção e produto com
melhor desempenho, comparado a pedras naturais.
• São produtos antideslizantes que não desbotam, possuem
baixa retenção de calor, alta resistência ao desgaste, regularidade
dimensional e fácil manutenção.

Pisos Elevados
Pisos Permeáveis
Pisos Assentados

Pisos Elevados

Pisos Assentados

Os Associados cumprem, com folga, as exigências de resistência ao
carregamento determinadas pela Norma Técnica ABNT NBR 15.805/2015.

PLACAS DE CONCRETO ASSENTADAS ADERIDAS são as
assentadas diretamente sobre o contrapiso com argamassa
flexível e posteriormente rejuntadas.
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Impermeabilização

PLACAS DE CONCRETO PERMEÁVEL são o revestimento de um sistema
de pavimento drenante que deve ser projetado conforme as exigências
da ABNT NBR 16.416/2015.

Solo Compacto

Laje de Concreto

PLACAS DE CONCRETO ASSENTADAS NÃO ADERIDAS
são as aplicadas sobre base flexível (areia, pedrisco,“farofa”),
para serem removidas facilmente sem destruição.
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