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A sua parede nova fic
ará pronta em pouco tempo 

   com os produtos inteligent
es da wolfcraft!

Muito 

fácil 
com as 

instru
ções!

      CONSTRUÇÃO 

          DE INTERIORES: 

   PAREDES EM 

GESSO CARTONADO 

EXPLICADO
 PASSO A

 PASSO



2 Guia de construção a seco

Além de economizar tempo durante a montagem e de não requerer tempo de secagem, 
em comparação com a alvenaria com reboco clássica, há outro aspeto que torna a 
construção a seco atrativa: O método é excelente para projetos de bricolage! Principal-
mente, se tiver em conta todos os conselhos importantes e se tiver à mão as ferramen-
tas adequadas! Com soluções pensadas, é possível conseguir de imediato os resultados 
pretendidos, de modo que também poderá aventurar-se na construção de interiores 
como bricoleur amador.  

Este guia prático irá conduzi-lo passo a passo ao longo do projeto e explicar-lhe todos os 
detalhes importantes que terá de saber para a montagem das paredes na construção a 
seco e para o tratamento das placas de gesso cartonado. Conselhos e truques bem fun-
damentados bem como as inúmeras imagens fazem deste guia prático uma referência, 
que poderá consultar a qualquer momento. 

Neste sentido, esperamos que se divirta e desejamos-lhe boa sorte na construção, am-
pliação ou remodelação da sua casa. Dê forma às suas ideias e desejos!

wolfcraft GmbH

Tem de ter mais um quarto para o filho ou precisa de espa-
ço para um escritório? A construção a seco com estrutura de 
suporte e placas de gesso cartonado é um método simples e 
rápido para ampliar e reconstruir as suas paredes, sem inter-
ferir na carga estática, remoções ou remodelações.   

Com as novas 

ferramentas da 

wolfcraft, é 

certo que vai 

ser rápido.

      CONSTRUÇÃO DE INTERIORES: 

PAREDES EM GESSO   
  CARTONADO
                    EXPLICADO PASSO A PASSO
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1.

O primeiro passo dos seu projeto de construção a seco deverá passar pelo planeamento cuida-
doso. Onde exatamente pretende colocar a divisória? Onde vão fi car as portas, as instalações 
elétricas, os cabos, os interruptores e as tomadas? 

Uma boa preparação é o 
primeiro passo para o suces

so.

PLANEAMENTO  
 E MEDIDAS
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Uma boa preparação é o 
primeiro passo para o suces

so.

PLANEAMENTO  
 E MEDIDAS

Utilize um fi o de prumo ou um laser para marcar 
o percurso no chão e, com um nível de bolha de 
ar, transfi ra-o para as paredes e para o teto.  

Meça a sua parede e calcule a quantidade 
de material. Conte com aprox. 10 % de desper-
dício. Além disso, tem à sua disposição inúme-
ras calculadoras de volume online, que lhe faci-
litam os cálculos.

Compre logo o material na quantidade ne-
cessária, para que possa manter o fl uxo de 
trabalho.  

Armazene as placas de gesso cartonado 
num local seco e nivelado, para que não se de-
formem.

Para que tudo esteja no devido lugar no mo-
mento certo, com as ferramentas à mão e para 
que não tenha de interromper o seu trabalho a 
meio do processo, antes de começar, dê uma 
vista de olhos na nossa lista de verifi cações 
na contracapa deste folheto informativo.

Mais alguns conselhos dos nossos espe-
cialistas para construção a seco que de-
verá ter em conta durante o planeamen-
to:

1.  Durante o planeamento, tenha logo em 
atenção, que as tomadas e os interrupto-
res em ambos os lados da placa não de-
vem ser instalados em lados opostos. No 
decurso de proteção contra incêndios, 
deixe uma distância equivalente a, pelo 
menos, um quadro de suporte. 

2.  Possui pavimento radiante na área onde 
vai fi xar a estrutura de suporte ao chão? 
Então, informe-se com o seu responsá-
vel pela instalação, se é possível fazer 
um furo ou, em alternativa, cole o perfi l 
da estrutura de suporte ao chão com 
uma cola de montagem. Caso contrário, 
corre o risco de danifi car as serpenti-
nas de aquecimento onde circula a 
água.

 
Além disso, também existem 
ferramentas úteis para a ins-
talação de portas, que permi-
tem, mesmo a iniciantes, ter 
resultados perfeitos num 
curto espaço de tempo. O kit 
de montagem do caixilho 
da porta PRO da wolfcraft 
contém duas escoras para o 
caixilho e dois grampos de 
alinhamento para um ali-
nhamento e uma fi xação 
exatos na vertical e na ho-
rizontal. O kit oferece, por-
tanto, todos os dispositi-
vos de fi xação, que 
necessita para a monta-
gem de uma porta. Além 
disso, o ajuste funciona 
melhor, de forma mais 
simples e precisa do que 
com suportes de madeira ou cunhas. Em alter-
nativa, a escora de montagem do caixilho da 
porta EASY também facilita consideravelmen-
te a instalação. Esta é fi xada no caixilho com 
uma chapa de fi xação, apoia o transporte e a 
inserção, facilitando o alinhamento na vertical 
e na horizontal. Ambos os auxiliares de monta-
gem são adequados para folhas de porta com 
dimensões exteriores de 600 a 1000 mm .  

Tenciona ter portas grandes? Para folhas de porta com largu-
ras acima dos 90 cm e/ou um 
peso superior a 26 kg, na subes-
trutura deverá utilizar perfis 
de quadro UA mais estáveis, 
em vez dos perfis de quadro 
CW normais. (ver página 9: 
       Escolher os materiais
        certos) 
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2.
FERRAMENTAS  
  E ACESSÓRIOS
Boas ferramentas são a chave para um resultado perfeito. As nossas recomendações de ferra-
mentas e acessórios dão-lhe uma primeira orientação para compras úteis e pertinentes, que po-
derão fazer o seu projeto de construção a seco um sucesso. Opte logo no início por produtos de 
qualidade, nos quais possa confi ar para o máximo de benefício e segurança.

Tapete anti-sujidade
Com o tapete anti-sujidade da wolfcraft, é possí-
vel fazer as obras de renovação na própria casa. 
Com ele, o pó resultante das obras fi ca onde é o 
seu lugar: fora da porta! Irá poupar na limpeza e 
lavagem diárias devido à não acumulação de pó, 
assim, poderá concentrar-se totalmente nas 
obras. 

Cortador de 
gesso cartona-
do com carril
Recortar placas de gesso cartona-
do nunca foi tão simples! Com o novo 
cortador de gesso cartonado com carril pou-
pa os múltiplas manuseamentos, a coloca-
ção na vertical e a inversão das placas difí-
ceis de manusear e garante a precisão das 
arestas de corte. A placa fi ca com um corte 
limpo em três passos. A imagem exata do corte 
facilita ainda mais os trabalhos de revestimento 
posteriores.
 
Em alternativa, o novo carril móvel em forma de T com fun-
ções angulares também garante cortes precisos sem varia-
ções do nível. Ao longo da escala de fácil leitura, é possível 
efetuar marcações e cortes exatos. (Fig. a)
 
O cortador paralelo fornecido e o cortador de faixas com 
lâmina trapezoidal padrão podem ser facilmente presos ao 
slide de corte e asseguram a execução de cortes em série. 
(Fig. b)

a
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FERRAMENTAS  
  E ACESSÓRIOS

Cortador de bordos
 
Com o novo cortador de bordos, é possível conseguir arestas chanfra-
das, imediatamente, em segundos, com precisão e segurança, mesmo 
por um leigo. Basta fi xar, puxar ao longo das arestas vivas do gesso 
cartonado de 9,5 ou 12,5 mm e está pronto. Numa única passagem, a 
lâmina tripla gera um corte preciso de 35° com arestas de corte fi nas e 
limpas, que no fi nal poderão ser alisadas de forma rápida e cuidadosa. 
 

Plaina manual
 
Para um processamento posterior de superfícies 
efi ciente, a wolfcraft desenvolveu uma plaina ma-
nual estável com pega ergonómica. A ampla su-
perfície de raspagem de 150 x 57 mm oferece 
uma efi ciência notável. Graças à forma compacta, 

é possível conduzi-la comodamente com apenas 
uma mão.

Lâmina de perfuração para placas
 
Com a nova lâmina de perfuração para placas, é possível 
fazer entalhes circulares e quaisquer formas livres à 
mão, de modo rápido e cómodo. Depois de introduzida 
com a broca, a raspa fi na de 17 cm de comprimento e 
5 mm de espessura, toda dentada pode ser facilmente 
conduzida com a pega de dois componentes e oferece 
o comprimento ideal para a utilização em paredes de 
construção a seco.

Acoplamento de 
chave de parafusos 
 
O suporte de pontas intercambiáveis 
magnético com limitador de pro-
fundidade garante a profundi-
dade de inserção ideal dos 
parafusos em diversos dife-
rentes perfi s metálicos ou 
em vigas. A tampa plásti-
ca patenteada com janela 
permite uma visão clara 
da ponta e do parafuso. »

Lâmina de perfuração 
Com a nova lâmina de perfuração para placas, é possível 
fazer entalhes circulares e quaisquer formas livres à 

b
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Cartuchos vazios
Porque não passar você mesmo a massa de aparelhar 
e, com o prático cartucho vazio, preencher as juntas 
que são difíceis de alcançar com a espátula? Como os 

cartuchos vazios da wolfcraft, isto é feito muito facil-
mente, principalmente nas juntas dos cantos, poupan-

do tempo e material. A massa de vedação de juntas vem 
protegida em cartuchos de 310 ml para não secar e para 

poderem ser utilizadas dias mais tarde.  

Espátula de superfície
 
Na superfície, a nova espátula para superfícies 
com lâmina fl exível de aço inoxidável altamente 
polido ajuda no preenchimento profi ssional de 
juntas e no alisamento. Está disponível com duas 
larguras, 200 e 250 mm.  

Alisador em 
aço inoxidável  300 x 130 mm
 
O alisador em aço inoxidável 300 x 130 mm é uma ajuda prática 
para passagens lisas. A chapa grande em aço inoxidável, resistente 

ao frio garante uma aplicação mais extensa de material e oferece 
uma boa estabilidade graças à longa pega. A pega ergonómica de dois 

componentes assegura orientação controlada e é fácil de limpar.     

Lixa circular de 225 mm 
com suporte para teto incluído
 
Com a lixa circular de 225 mm com suporte para teto incluído, a wolfcraft torna 
a lixação ainda mais fácil do dantes. Devido à sua forma, o prato abrasivo incli-
na quando utilizado na parede, ao contrário das lixas retangulares, que não 
inclinam e proporciona-lhe um processo de trabalho continuamente estável. 
Poderá fi xar todos os panos de lixa com 225 mm de diâmetro 
disponíveis no mercado na ligação de linho reticulado ade-
rente. Este pode ser utilizado tanto com a mão como 
com o cabo telescópico, que assegura um trabalho 
ergonómico no teto e permite manter uma distân-
cia saudável do pó, quando utilizado na parede.

poderem ser utilizadas dias mais tarde.  

mente, principalmente nas juntas dos cantos, poupan-
do tempo e material. A massa de vedação de juntas vem 

protegida em cartuchos de 310 ml para não secar e para 
poderem ser utilizadas dias mais tarde.  

polido ajuda no preenchimento profi ssional de 
juntas e no alisamento. Está disponível com duas 

8 Guia de construção a seco



9Guia de construção a seco 9Guia de construção a seco 9Guia de construção a seco

Preparação 
do local

Antes de começar o trabalho, deve ins-
talar o tapete anti-sujidade da wolfcra-
ft: Basta fi xar a película transparente 
extra forte no caixilho da porta com a 
fi ta adesiva fornecida, cortar a película 
no sítio pretendido, colocar o fecho au-
tocolante e o tapete anti-sujidade está 
pronto. Depois de terminado o trabalho, 
a fi ta adesiva pode ser novamente reti-
rada do caixilho da porta, sem resíduos, 
e assim, poupou muito trabalho de lim-
peza e nervos. Todas as preparações fo-
ram feitas? Então, pode começar!

    CRIAR 
SUBESTRUTURA
3.

Escolher os 
materiais certos
Para construir uma parede a seco, primeiro, tem 
de criar uma subestrutura. Poderá criar estrutu-
ras de suporte como estas, nos quias serão pos-
teriormente aparafusadas as placas de gesso 
cartonado, em madeira ou metal. O metal é pre-
ferível em quase todas as áreas de aplicação. A 
precisão dimensional do material torna-o per-
feito e fácil de trabalhar com cargas mais eleva-
das. Pode obter os perfi s em metal padroniza-
dos mais comuns na loja de ferragens:  

• Perfi s UW para chão e teto 
•  Perfi s CW para laterais e escoras verticais 

no meio
•  Perfi s UA e perfi s de lintel para portas e 

passagens »

Per
fis 

CW

Per
fis 

UW

Per
fis 

UA
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1.  Marcar o percurso 
da parede

Marque o percurso da parede com um fi o de pru-
mo ou o laser e meça os perfi s UW em conformi-
dade. Para uma orientação melhorada cole as 
suas marcações no chão com fi ta adesiva. 
 

2. Preparação dos perfi s

Com uma tesoura para chapas, pode cortar os 
perfi s no comprimento pretendido.  

Sugestão:
 

Não utilize
 nenhum retificad

or 

angular, o
 calor de 

fricção 

destrói a 
proteção 

contra a 

corrosão d
o perfil. N

a parte d
e 

trás, cole 
agora fita

 vedante 

autocolant
e de PE (polietile

no), 

que exclua
 a transm

issão inde
-

sejada de
 ruído.
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3.  Fixação 
dos perfi s UW

JAgora pode fi xar os perfi s ao chão e ao teto 
com buchas de pino de aperto adequadas. 
Aqui, utilize um berbequim com a broca 
para pedra da wolfcraft adequada e uma 
ponta correspondente. 

Em pavimentos radiantes, deverá colar o per-
fi l e com um detetor de cabos elétricos, garan-
tir que não existe nenhum cabo elétrico na 
zona do furo. Na área da futura porta os perfi s 
UW inferiores são deixados de fora. Nas pare-
des, os perfi s de quadro são fornecidos com 
um vedante de ligação. Insira as buchas no per-
fi l conforme as especifi cações do fabricante.

4.  Orientar os 
perfi s CW

Nos perfi s UW fi xos ao chão e ao teto, poderá 
agora colocar o primeiro perfi l CW, sem o 
apertar. Para que seja possível alinhar even-
tuais movimentações do teto, deverá deixar 
uma folga de 2 cm para cima.  

Alinhe os perfi s de quadro, começando na 
parede, com uma distância entre eixos que 
mede a metade da largura das placas de 
gesso cartonado. Alinhe os perfi s todos na 
mesma direção e, em seguida, crave-os, 
por exemplo, com o alicate de junção de 
perfi s da wolfcraft.  wolfcraft

Sugestão: 
Se os furos existentes não forem utilizados, com a broca universal da wolfcraft também é possível fazer um furo   direto na parede através       do perfil metálico.

11Guia de construção a seco
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Para revestimentos de paredes e tetos, as placas de gesso cartonado são um favorito indiscutí-
vel: A excelente relação qualidade/preço torna-as uma ótima proteção contra incêndio e um 
material muito fácil de trabalhar com as ferramentas corretas

4.

RECORTAR O GESSO 
   CARTONADO

1.
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RECORTAR O GESSO 
   CARTONADO

2.

3.

As placas de gesso cartonado são compostas 
por um núcleo de gesso, revestido em ambos 
os lados por um cartão especial. Para a cons-
trução de interiores, recomendamos-lhe o for-
mato altura do teto com uma largura de 125 cm 
ou uma “placa da altura de um homem” no for-
mato 60 x 260 cm. Em espaços húmidos, deve-
rá usar placas impregnadas, especifi camente 
desenvolvidos para casas de banho entre ou-
tros.  

Para recortar e adaptar as placas de gesso car-
tonado, neste guia prático, apresentamos-lhe 
duas alternativas práticas de ferramentas.  

Recortar o gesso 
cartonado em 3 passos  

O novo cortador de gesso cartonado facilita 
consideravelmente o corte e poupa-lhe as múlti-
plas deslocações, a colocação na vertical e a 
inversão das placas difíceis de manusear. Muito 
prático, para quando gere o espaço sozinho.  

1. Basta colocar o carril de 100 cm de compri-
mento em cima da placa, puxar a corrediça 
com a lâmina de corte pelo cartão e 2. que-
brar o gesso cartonado riscado para baixo, 
exercendo uma pressão ligeira e controlada 
sobre a placa. Não martele. É importante que a 
camada de cartão permaneça intacta ao que-
brar.
  
3. Para recortar a cartolina da parte de trás, a 
posição da placa não deve ser alterada agora. 
Elimina-se um passo! Basta deslizar a corredi-
ça no sentido oposto e, ao voltar para trás, a 
lâmina de gancho assegura um corte limpo da 
camada de cartão.
  
A imagem limpa do corte facilita ainda mais os 
trabalhos de revestimento posteriores. As lâmi-
nas padrão removíveis são trocadas num ins-
tante.

Se for necessário, é possível aumentar o carril 
para 200 cm com a extensão adequada. »

Guia de construção a seco 13Guia de construção a seco 13Guia de construção a seco
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Criar cortes 
em ângulo ou 
contínuos

O novo carril móvel em forma de T 
com funções angulares também garante 
cortes precisos sem variações do nível. Ao 
longo da escala de fácil leitura, é possível efetuar 
marcações e cortes exatos.  
  
O cortador paralelo fornecido e o cortador de fai-
xas com lâmina trapezoidal podem ser facilmente 
presos ao slide de corte e asseguram a execução de 
cortes em série.  

Alisar efi cazmente 
as irregularidades 
das arestas

Pode alisar as eventuais irregularidades 
com a plaina manual. Graças à sua pega ergo-

nómica, é possível conduzi-la comodamente com 
apenas uma mão. Com a sua ampla superfície de 
raspagem de 150 x 57 mm, avançará rapidamen-
te. Assim, o trabalho é divertido!

  

14 Guia de construção a seco
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Recortar entalhes, 
círculos e formas livres

Agora, são feitos furos ou entalhes, antes de 
colocar a placa de gesso cartonado na pare-
de. Com a lâmina de perfuração para placas 
é possível fazer formas circulares e quaisquer 
formas livres à mão, de modo rápido e cómodo. A 
raspa fi na de 17 cm de comprimento e 5 mm de es-
pessura, toda dentada pode ser facilmente conduzi-
da com a pega ergonómica de dois componentes
 Utilização em paredes de construção a seco.

  

Chanfrar bem as arestas

Para que as placas não colidam, mas para que uma 
junta de dilatação evite a formação de fendas, as 
arestas têm de ser chanfradas. Aqui são necessá-
rios precisão e tato. Com o novo cortador de bor-
dos não há problema. Mesmo um leigo consegue 
fazer diagonais perfeitas imediatamente, em se-
gundos, com precisão e segurança. Basta fi xar, 
puxar ao longo das arestas vivas do gesso carto-
nado de 9,5 ou 12,5 mm e está pronto. 
 
Numa única passagem, a lâmina tripla gera um 
corte preciso de 35° com arestas de corte fi nas 
e limpas, que no fi nal poderão ser alisadas de 
forma rápida e cuidadosa. As lâminas disponí-
veis no mercado são muito fáceis de desaper-
tar através de três parafusos e pode ser substi-
tuídas facilmente.

15Guia de construção a seco
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5.

POSICIONAMENTO 
As estruturas de suporte estão mon-
tadas, a placa de gesso cartonado 
foi cortada com as dimensões cor-
retas, e agora, a parede está quase 
a ganhar forma. Para as placas si-
tuadas perto do chão, deixe uma 
ranhura. Aqui, as cunhas universais 
da wolfcraft são um investimento 
que vale a pena, que lhe será muito 
útil em inúmeras situações.

As cunhas universais patenteadas oferecem 
logo três vantagens diferentes: Permanecem na 
mesma posição de forma fi ável, podem ser in-
troduzidas juntas de qualquer forma e, graças 
ao seu formato fl exível, são utilizáveis tanto 

como cunha como espaçador. 
Coloque as cunhas tam-

bém como espaçador 
para a parede e alinhe 

cuidadosamente a 
placa de gesso car-
tonado.

Uma vez que não tem mãos a medir, especial-
mente durante a montagem, aqui também existe 
a ferramenta adequada: O jogo de fi xar para 
placas de gesso cartonado, por si só, permite 
colocar o revestimento de superfície do teto so-
zinho. As ferramentas e os agrafos permitem 
montar as paredes, tetos, especialmente em dia-
gonais, de modo simples e seguro e poupando 
energia. As placas são fi xadas e aparafusadas 
através de grampos de fi xação e fi xadores em 
cruz. Em seguida, o material de fi xação é removi-
do e pode ser utilizado para mais placas. O apoio 
do teto da wolfcraft oferece uma ajuda signifi ca-
tiva na montagem de placas maiores em tetos e 
diagonais. A haste telescópica cobre distâncias 
de 1,6 – 2,9 m, suporta até 30 kg de carga e com 
um mecanismo de bomba assegura um ajuste 
preciso.  

16 Guia de construção a seco
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Per
fis 

CW

6.
POSICIONAMENTO    O 

REVESTIMENTO

Com os parafusos rápidos para roscas fi nas, 
pode fi xar as placas de gesso cartonado aos 
perfi s metálicos. »

São necessários parafusos distintos para 
os diferentes perfis: Per

fis 
UW

Per
fis 

UA

est
rut

ura
 de

 sup
ort

e d
e m

ade
ira
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As cabeças dos parafusos deverão ser ligeira-
mente afundadas, para que mais tarde a espátu-
la possa deslizar. Atenção: Não fure com muita 
profundidade, caso contrário, danifi ca a camada 
de cartão e o parafuso já fi ca sem apoio sufi cien-
te. Quer jogar pelo seguro?

O acoplamento de chave de parafusos é uma 
boa solução nesta situação. O suporte de pontas 
intercambiáveis magnético com limitador de pro-
fundidade garante a profundidade de inserção 
ideal dos parafusos em diversos diferentes perfi s 
metálicos ou em vigas. 

A tampa plástica patenteada com janela permite 
uma visão clara da ponta e do parafuso.

 
 

Ao aparafusar placas de 
gesso cartonado, deverá cer-

tifi car-se de que não coloca juntas 
cruzadas, fi xando as placas de modo faseado. 
Para isso, comece na segunda fi la, por exemplo, 
com meia placa.  

As paredes que não vão suportar cargas pesa-
das, podem ser simplesmente revestidas. Se, 
posteriormente quiser colar azulejos, recomen-
da-se um revestimento duplo. Portanto, são fi -
xas duas placas, sobrepostas entre si. 

✗ furo
 demasiado 

profund
o

✗ furo
 demasiado 

raso

✔  profun
didade 

perfeit
a 

do furo
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    COLOCAÇÃO 

DAS INSTALAÇÕES
7.

Os espaços vazios entre os 
perfi s metálicos fornecem es-
paço para cabos de instala-
ção e isolamento. Antes de 
fechar os dois lados da pare-
de da construção a seco, 
pode mover os cabos elétri-
cos. Para isso, vire os orifí-
cios pré-recortados nos per-
fi s metálicos, para passar o 
cabo.  

Antes de fazer os furos para as tomadas e inter-
ruptores, é preciso determinar o local exato.    

Para isto, o gabarito da wolfcraft para cavida-
des para tomadas. Com elas, é possível fazer 
combinações de todas tomadas e de interrupto-
res comuns.  

As bolhas de ar vertical e horizontal do nível de 
bolha de ar asseguram o ajuste exato. Com a 
ajuda dos pontos de marcação no gabarito, as 
distâncias comuns das tomadas são transferi-
das imediatamente para a parede. Também é 
possível determinar, de forma rápida e cómoda, 
as distâncias corretas entre os interruptores e o 
caixilho da porta, graças à escala integrada. 

Agora passamos para o segundo 
passo: Com o serrote de ponta de 
aço-carbono de Ø 68 mm são fei-
tos os entalhes correspondentes 
na parede de gesso cartonado. A 
serra tem uma geometria especial 
dentada que permite fazer buracos 
precisos em madeira macia, placas OBS, 
contraplacados e placas de aglomerado.

O serrote de ponta AH 45 – 130 
ajustável adequa-se particular-
mente bem a instalações sub-
sequentes. O ajuste contínuo 
de 45 – 130 mm permite a 
realização de buracos de to-
dos os diâmetros necessários 
durante o trabalho de instala-
ção.

Agora pode colocar as ca-
vidades para tomadas.

19Guia de construção a seco
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8.  TAPAR 
AS JUNTAS

Agora, passemos aos pormenores. Agora, poderá emendar as juntas, ligeiros deslocamentos ou 
danos localizados nas placas. Este passo só deve ser executado, se tiver a certeza que as placas 
de gesso cartonado não “se alteram” mais devido ao calor ou à humidade, por exemplo, de beto-
nilha recém-colocada ou de outros trabalhos de limpeza. Portanto, se não há alterações de com-
primento previstas, pode começar:

Muitos parabéns, a pared
e está montada!
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  TAPAR 
AS JUNTAS Revestir os buracos 

e os desníveis

Misture a sua massa de vedação de juntas num 
recipiente limpo, como recomendado pelo fabri-
cante. 

Primeiro, tape todos os buracos dos parafusos e 
outros desníveis. Nesta fase, com uma espátula 
para superfícies da wolfcraft trabalha com rapi-
dez e efi cácia. Com a ajuda da espátula, as pas-
sagens são preenchidas com massa de vedação 
de juntas e esta é ligeiramente removida com 
um alisador.

Preencher as 
juntas dos cantos

Um método inteligente para passar massa de 
vedação de juntas, em particular em juntas dos 
cantos, é trabalhar com um cartucho vazio. 
Pode misturar a massa de vedação de juntas e 
colocá-la no cartucho vazio de 310 ml, de for-
ma económica.

1.  Abra o cartucho com a lâmina para cartu-
chos da wolfcraft, esta dispõe de duas 
zonas de lâmina protegidas por plástico 
para abrir o cartucho e para encurtar e 
chanfrar a ponta do cartucho. O corte da 
ponta do cartucho é feito seguindo o 
mesmo princípio de um cortador de cha-
rutos, em que a superfície de apoio 
chanfrada já defi ne o ângulo ideal para a 
ponta do cartucho. 

 
2.  Retire a base do cartucho vazio e, com 

uma espátula, encha-o com massa de 
aparelhar. Assim, a massa está protegi-
da, para não secar tão rápido e pode 
ser introduzida com precisão nas jun-
tas. »

Sugestão: 
O gesso em pó é deitado na 
água, deixe-o de molho e adi-
cione mais água posteriormen-
te. Desta forma, o gesso terá 
perdido rigidez. 

2.

1.
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3.  Agora, coloque o seu cartucho numa pistola 
de calafetagem. Para isto, o MG 600 PRO é 
excelente, que por si só, é soberano no trata-
mento de adesivos e selantes difíceis.

 
4.  Introduza a massa na junta. Em canto espe-

cialmente difíceis, aproxime bem o cartucho.  
 
5.  Em seguida, remova a junta com um alisador 

adequado. Para os cantos, o ideal é um alisa-
dor de juntas de silicone de fácil limpeza, 
este facilita remoção precisa.

Segundo processo 
de preenchimento

Depois de secar, retire as rebarbas existentes 
com a espátula para superfícies. Para conse-
guir um resultado melhor, pode passar mais 
uma camada fi na após a secagem. 
 
Em placas com as arestas longitudinais achata-
das também pode ser trabalhar com fi tas adesi-
vas de papel. Para isso, são necessários três ci-
clos de trabalho.

4.

5.

3.
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Agora, a maior parte do trabalho está feita e 
passamos aos últimos retoques. As juntas das 
placas de gesso cartonado, em particular, ne-
cessitam de mais um tratamento completo 
com a lixa manual, para fi carem com a super-
fície lisa. É importante certifi car-se de que a 
camada de cartão não fi ca danifi cada. Para a 
lixação na parede ser mais rápida e mais está-
vel, a wolfcraft desenvolveu a lixa circular de 
225 mm.  
 
É possível fi xar todos os panos de lixa com 
225 mm de diâmetro disponíveis no mercado na 
ligação de linho reticulado. Com quanto mais 

9. LIXAR

cuidado executar este processo de lixação, mais 
uniforme fi ca o resultado. Primeiro, lixe com um 
grão grosso e, na segunda passagem, substitua 
por um grão fi no. Vale a pena!
 
A lixa circular pode ser utilizada tan-
to com a mão como com o cabo 
telescópico, que assegura, não 
só um trabalho ergonómico no 
teto, mas assegura uma distân-
cia confortável do pó, quando 
utilizado na parede.

Sugestão: 
Depois dos trabalhos de lixação, deverá tratar o gesso cartonado com o primário recomendado   pelo fabricante.  
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PT 9944060/11.16

 
www.wolfcraft.com

 Fio de prumo nível de bolha de ar, metro articulado ou laser
 Tapete anti-sujidade (Art.-Nr.: 4005000, 4006000, 4007000) 
 Tesoura para chapas (Art.-Nr.: 4027000) Berbequim ou aparafusadora Broca adequada 
 Alicate de corte (Art.-Nr.: 4029000) Facas (Art.-Nr.: 4081000)
 Cortador de gesso cartonado com carril (Art.-Nr.: 4014000)
 Carril em T com guia paralela (Art.-Nr.: 4008000)
 Cortador de bordos (Art.-Nr.: 4009000) Plaina de bloco (Art.-Nr.: 4013000) Acoplamento de chave de parafusos (Art.-Nr.: 4055000)
 Serrote de ponta de  68 mm (Art.-Nr.: 5968000)
 Gabarito para cavidades para tomadas (Art.-Nr.: 4050000)
 Acessório de fixação rápida (Art.-Nr.: 4040000)
 Apoio do teto (Art.-Nr.: 4042000) Elevador de placas (Art.-Nr.: 4045000)
 Lixa circular de 225 mm (Art.-Nr.: 4052000)  Panos de lixa 225 mm, de grão 120 e grão 220 para discos abrasivos

(Art.-Nr.: 1996000, 1998000)   Cartuchos vazios para aplicar massa de aparelhar com espátula (Art.-Nr.: 4044000)

 Alisador em aço inoxidável (Art.-Nr.: 4043000)
 Espátula de superfície (Art.-Nr.: 4062000/4063000)
 Espátula larga (Art.-Nr.: 4047000)  Lâmina de perfuração para placas für Plattenmaterial 
(Art.-Nr.: 4031000)

 Serra manual (Art.-Nr.: 4024000)

Lista de verificações e lista de compras 
para ferramentas

Veja agor
a o vídeo

 

de instruç
ões para 

ter 

toda a in
formação!

Poderá encontrar mais informações úteis nos 

nossos vídeos no youtube. Basta fazer a leitura 

do QR Code e consultar ou aceder diretamente 

ao link em www.wolfcraft.com.


