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ANDAIME FACHADEIRO

Essa é a primeira providência e uma 
das fases mais importante na exe-
cução de sua laje pré-fabricada.
O escoramento deve ser feito antes 
da colocação das vigotas.

Leve e versátil, é fácil de montar, não 
requer mão de obra especializada. 
Possibilita ter plataformas livres para 
acesso em todo o perímetro de fachada a 
cada 2 metros de altura. Seguindo as 
normas da NR 18.

De montagem rápida e simples, as torres 
de andaimes são formadas pelo encaixe 
dos quadros tubulares, contraventados 
por diagonais em “X”. O conjunto formado 
por 2 quadros e 2 diagonais é chamado 
módulo.

As travas que prendem as diagonais em 
“X”, para o interligamento e contraventa-
mento das torres são extremamente 
funcionais.

ESCORAMENTO DE LAJE PRÉ-FABRICADA



PROJETO E ART

 A PHD – JAÚ ANDAIMES 
disponibiliza aos seus clientes 
assistência técnica dos seus
equipamentos por meio de 
Engenheiros especializados em 
estruturas tubulares, garantindo a 
melhor otimização e segurança
dos equipamentos locados na obra.

Os projetistas da PHD elaboram 
estudos técnicos para utilizar os 
equipamentos mais adequados para 
melhor custo/benefício. Os projetos 
são detalhados em  AutoCad.

ASSISTÊNCIA TÉCNICA



ESCORAMENTO

Muito comuns em reforma e 
construção para dar acesso na 
colocação da alvenaria, emboço, 
pintura, revestimento, rebaixamento 
de gesso, instalações elétrica, 
hidráulica e circuito de segurança.

O conjunto de escoramento metálico 
é dimensionado para suportar o peso 
da estrutura e a sobrecarga de 
pessoas e equipamentos durante a 
concretagem. Após o concreto 
ganhar alguma resistência, em tempo 
definido pelo projetista, é possível 
remover parte desse escoramento. 
No entanto, a essa altura a estrutura 
de concreto ainda não é capaz de 
suportar a carga sozinha. .Por isso o 
chamado reescoramento ( escora ), 
permanece apoiando a laje, até que o 
concreto ganhe resistência suficiente.

ANDAIME  TUBULAR


