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QUEM SOMOS

QUAL O NOSSO NEGÓCIO?
Produção de placas de gesso laminado.
A proximidade dos principais eixos rodoviários e as boas
acessibilidade marítimas provenientes da proximidade
com o porto de Sines garantem a capacidade de proceder
à distribuição de todos os produtos de uma forma
económica e sustentável.

A Gypfor é atualmente a mais recente e moderna unidade
produtora de placas de gesso laminado da Península
Ibérica. Com uma capacidade instalada de 15M m2/ano
esta unidade produz toda uma gama completa de placas
de gesso laminado que se adaptam às obras e projectos
mais exigentes.

O QUE TEM VALOR PARA O CLIENTE?
Garantia de qualidade e de desempenho do produto.

Na Gypfor, a nossa ambição é apoiar os nossos clientes
em todo o mundo a atingirem todo o seu potencial.
Esta é a nossa missão. Tudo o que fazemos reflete-se
nesta missão e nos valores que a tornam possível.

A localização da Gypfor permite garantir uma rápida e
organizada distribuição dos seus produtos uma vez que
está localizada num centro logístico de grande relevância.

O QUE SE PRETENDE PROPORCIONAR
DE BENEFÍCIOS AOS NOSSOS CLIENTES?
Produto de qualidade com um preço atrativo.
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PRODUÇÃO
Dispondo dos mais recentes equipamentos produtivos a
unidade industrial da Gypfor tem a capacidade de produzir
uma ampla gama de produtos por forma a satisfazer as
necessidades dos consumidores nos mercados mais
exigentes. Graças aos desenvolvimentos tecnológicos

Também temos capacidade de produzir
placas de dimensões reduzidas.

implementados na linha de produção, a Gypfor tem também
capacidade de produzir placas de reduzidas dimensões.
Ao contrario das tradicionais placas de gesso com 1.200
mm de largura estas novas placas apresentam 900 mm
e destacam-se cada vez mais devido à sua ergonomia e
facilidade de transporte.
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ARMAZENAGEM

LOGÍSTICA

Com um amplo espaço de armazenagem de produtos
acabados, esta área tem a importante função de atender
de forma rápida e eficaz às necessidades do sistema

logístico de abastecimento, assegurando um rápido nível
de serviço e agregando valor ao produto.
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A logística é um dos fatores mais importantes na
prestação de um serviço de qualidade, por isso a Gypfor
foi estrategicamente implantada em Sines naquele que
é o maior parque industrial em Portugal, situado junto
a um dos maiores portos comerciais da Europa, por

forma a beneficiar dos recursos e potencial logístico
disponível. Dotada de cais de carga privado nas suas
instalações, a Gypfor disponibiliza aos seus clientes
a possibilidade de fornecer os seus produtos por via
marítima, rodoviária ou ferroviária.
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AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE

CERTIFICAÇÃO
As placas de gesso laminado produzidas respeitam a
norma europeia UNE-EN520:2005+A1:2010 Gypsum
plasterboards - Definitions, requirements and test methods.

A preocupação com o meio ambiente e sustentabilidade
dos nossos produtos é constante, pelo que a principal fonte
de matéria-prima é um subproduto da dessulfurização
(remoção de enxofre) dos gases libertados na queima de
carvão nas centrais termoelétricas, o gesso FGD.

O gesso natural incorporado tem origem em explorações
sustentáveis e certificadas internacionalmente garantindo
o controlo do processo.
O papel laminado é obtido através da reciclagem de
papel de jornal e de cartão de embalagens garantindo
um melhor aproveitamento de recursos.

A Gypfor é certificada pelo sistema de gestão de qualidade
ISO 9001:2008 e pelo certificado de produto [N] AENOR
de Produto.

LABORATÓRIO
Gypfor opera o seu próprio laboratório onde tem à
disposição os mais recentes equipamentos de análise
de produto.

É assim possível proceder a uma analise detalhada
e minuciosa dos nossos produtos para que o
acompanhamento da produção seja diário.

As placas de Gesso
Laminado Gypfor são
produzidas utilizando
maioritariamente
matérias-primas
recicladas.
A energia utilizada para o fabrico de uma placa de gesso
laminado é uma das menores de todos os produtos de
construção e as emissões para a atmosfera estão limitadas
aos elementos resultantes do consumo de gás natural e
à emissão de vapor de água.
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STANDARD

FIRE

9.5 mm | 12.5 mm | 15 mm | 18 mm

12.5 mm | 15 mm

AQUA

ALTA DUREZA

9.5 mm | 12.5 mm | 15 mm | 18 mm

12.5 mm | 15 mm

NÚCLEO: gesso inerte dimensionalmente estável, Não combustível • PAPEL: 100 por cento reciclado • BORDOS LONGITUDINAIS: Afinado (BA), Quadrado (BC)

NORMALIZAÇÃO: EN520:2004 + A1:2009 • PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS VERIFIQUE A FICHA TÉCNICA.

A placa GYPFOR STANDARD é adequada para aplicações
drywall interiores, disponível em várias espessuras e
acabamentos de bordo longitudinal, concebida para
atender a requisitos de construção genéricos.

A placa GYPFOR FIRE é adequada para aplicações
drywall interiores. Na sua constituição são adicionados
aditivos que lhe conferem maior resistência ao fogo que
as restantes placas. Disponível em várias espessuras e
acabamentos de bordo longitudina.

A placa GYPFOR AQUA é adequada para aplicações
drywall interiores em ambientes com humidade alta,
oferece maior proteção contra fungos e bolores
provocados pela humidade que causam a deterioração e
manchas. Disponível em várias espessuras e acabamentos
de bordo longitudina.
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A placa GYPFOR ALTA DUREZA é adequada para
aplicações drywall interiores. Na sua constituição são
adicionados aditivos que lhe conferem maior dureza
superficial que melhora a sua resistência contra impactos.
Disponível em várias espessuras e acabamentos de
bordo longitudina.
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MASSAS E COLAS

SISTEMAS DRYWALL

GAMA DE PRODUTOS
E ACABAMENTOS PARA
SISTEMAS DRYWALL

APLICAÇÕES

Gama de massas (acabamento
de juntas entre placas, vários
tempos de secagem, vários tipos de
retracção) e cimentos-cola (colagem
e acabamento de placas) para
sistemas drywall.

PARA INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS
VERIFIQUE A FICHA TÉCNICA.

2H
Massa para
Juntas 2
horas

24H
Massa para
Juntas 24
horas

CC
Cimento Cola

PLACAS ESPECIAIS
EPS e XPS
Tetos
As placas GYPFOR EPS e XPS são
adequadas para aplicações drywall
interiores.
A combinação de placas de EPS
(poliestireno expandido) ou XPS
(poliestireno extrudido) com placas
gesso laminado alia a facilidade
de aplicação do gesso à excelente
resistência térmica do poliestireno.
Disponível com placas STANDARD e
AQUA nas espessuras de 12,5 mm
e 15 mm, placas EPS de 20 mm,
30 mm e 40 mm e placas XPS de
30 mm e 40 mm, concebidas para
atender a requisitos de melhoria
de eficiência energética.

Divisórias

CERTIFICADOS
EPS STANDARD

EPS AQUA

EN 520

Empresa
Registrada
NP EN 150 9001

XPS STANDARD
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XPS AQUA

ER-0109/2016
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Revestimentos
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