
Na prevenção de trinca de interface alvenaria/estrutura, 

as telas soldadas ANCOFIX são a melhor opção 

disponível no mercado. ANCOFIX é a única tela com 

e�ciência comprovada em testes laboratoriais 

realizados pelo departamento de construção civil 

da escola politécnica da USP.

TELA SOLDADA PARA LIGAÇÃO
DE ALVENARIA - ESTRUTURA



Os estudos realizados con�rmaram que em comparação a outros 

dispositivos disponíveis, apenas a tela �o 1,65 mm é realmente 

e�caz na prevenção de �ssuração.

CONHEÇA O MÉTODO CORRETO DE APLICAÇÃO DAS TELAS ANCOFIX MORLAN:

Além do desempenho con�rmado na prevenção 

de �ssuras a sua facilidade de aplicação aumenta 

a produtividade da mão de obra, resultando em 

economia em todo o processo.

Limpe o pilar de concreto retirando restos de materiais aderidos, 

desmoldante e sujeira. Umedeça e chapisque a superfície do pilar 

com argamassa de cimento, areia e adesivo de modo a obter uma 

superfície áspera, favorecendo a aderência.

Marque a posição das telas nos pilares utilizando nível e galga, 

seguindo as referências do projeto de alvenaria (a marcação correta 

é muito importante para garantir que a tela �que posicionada no 

centro da junta horizontal. Para obtenção de melhores resultados 

recomenda-se a �xação da tela Anco�x em todas as �adas 

(observar também aqui o que prescreve o projeto de alvenaria).

Fixe a tela à estrutura utilizando-se de um ou dois pinos de aço 

zincado, de acordo com a largura da tela, que permitam uma 

penetração mínima de 20mm no concreto

A junta horizontal de argamassa deve ser plenamente preenchida na 

posição onde as telas serão colocadas. O mesmo cuidado deve ser 

observado na junta vertical entre parede e pilar.

Abaixe a tela, fazendo com que a tela �que perpendicular 

à parede e a argamassa penetre na malha da tela.

Neste caso o procedimento é o mesmo excetuando-se as operações 

de preparação do pilar e �xação da tela.

A tela deve ser posicionada de modo a transpassar a parede a ser 

amarrada em pelo menos o comprimento de bloco, observando-se 

sempre o que recomenda o projeto de alvenaria.

1. Preparação do pilar

2. Fixação da tela no pilar

3. Colocação da tela na parede

4. Amarração entre paredes
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Caixas de Ancofix Disponíveis:
200 peças         50 x 6,0 cm 
150 peças         50 x 7,5 cm 
100 peças         50 x 10,5 cm 
100 peças         50 x 12 cm

Malha: 15mmx15mm

morlan.com.br

/MorlanSA


