CATÁLOGO DE OBRAS

EP - ENGENHARIA DE PISOS
A busca por novidades tecnológicas que elevassem o nível da execução de pisos industriais no país fez com que a EP - Engenharia de Pisos adquirisse a primeira Laser Screed
do Brasil, o mais moderno equipamento de concretagem de pisos do planeta. E a atenção
para com o desenvolvimento não parou mais.
Com mais de 15 anos de experiência, a EP - Engenharia de Pisos compreende o piso
como um sistema complexo e não apenas como elemento constituinte de uma obra. O piso
é entendido como um equipamento essencial dentro dos processos diários de uma indústria, um centro de distribuição, etc, e como tal deve ser analisado sob o prisma amplo dos
conhecimentos da engenharia.
Além de prestar serviços de alta qualidade na área de execução, atualmente a empresa funciona também como gerenciadora de obras no que diz respeito a todo processo
de realização de um piso que inclui o levantamento de informações sobre as necessidades
específicas de cada cliente, o planejamento da obra, a contratação de fornecedores, a escolha dos melhores produtos, o controle tecnológico dos materiais, o acompanhamento da
execução, o acabamento e a finalização. As principais características do Gerenciamento de
Obras são:
• Coleta de informações sobre a operação específica de cada cliente;
• Planejamento completo: da definição de custos à entrega do piso;
• Responsabilidade sobre todos os trabalhos realizados;
• Nivelamento, adensamento e vibração com a Laser Screed S-240;
• Fornecimento de mão-de-obra treinada e qualificada;
• Controle tecnológico e ensaios de todos os materiais;
• Controle de qualidade do serviço prestado por todos os fornecedores.
Nossa missão? Atender rigorosamente as necessidades de cada cliente, tenha ele
optado por qualquer tipo de piso seja ele protendido, com telas metálicas ou fibras, a EP Engenharia de Pisos está preparada para novos desafios.

FULLWOOD - JUNDIAÍ

CARACTERÍSTICAS
Execução da obra em regime de pacote fechado, incluindo todo o gerenciamento das atividades relacionadas
ao piso de concreto, desde o projeto
até o tratamento de juntas. O piso de
concreto protendido nesta obra garantiu flexibilidade de layout , redução
da incidência de juntas do piso, assegurando redução de manutenção e
paralisações das atividades, melhor
condição de higiene e limpeza, bem
como redução do prazo de execução
e maior vida útil do piso.

Cliente: Fullwood Empreendimentos
Construtora: Enac
Área: 21.000 m2
Armação: Protendido

MARABRAZ - CAJAMAR

Cliente: Marabraz
Área: 182.548,08 m2
Armação: Protendido
Tamanho da placa: 2400 m2

CARACTERÍSTICAS
As dimensões e a grandiosidade
do piso deste centro de distribuição
colocam-no no cume das grandes
obras realizadas no país e na América Latina. Trata-se de um galpão de
180.000m² onde foram concretados
ininterruptamente 2.400m2 de piso
por dia. Para tanto, diariamente a
obra recebia 360m³ de concreto, o
equivalente a 50 caminhões betoneira e 126 toneladas de cimento.

MORIANO - JUNDIAÍ

CARACTERÍSTICAS
Estrategicamente localizado no encontro das rodovias Anhanguera e
Bandeirantes, foi executado para fins
de locação, buscando empresas de
logística. Dividido em dois galpões independentes, totaliza 40.000m2 de
área. Durante a execução foi montada
uma usina no canteiro para atender
o volume de concreto diário e evitar
atrasos devido ao trânsito. Foi executado com a S-240 Laser Screed,
aproximadamente 1500m2 por dia.

Cliente: Moriano
Área: 40.000 m2
Armação: Telas Metálicas

GYNCOL - VALINHOS

Cliente: Gyncol
Área: 10.000 m2
Armação: Protendido

CARACTERÍSTICAS
Empreendimento Logístico com cinco
galpões de 2000m², com utilização
de piso de concreto protendido, garantindo flexibilidade de layout , eliminação de todas as juntas do piso, assegurando redução de manutenção
e paralisações das atividades, bem
como, melhor condição de higiene e
limpeza para o empreendimento.

BRASALPLA - LOUVEIRA

CARACTERÍSTICAS
Indústria de Embalagens Plásticas,
execução do piso de concreto com
utilização de telas eletrosoldadas
em armação dupla, com espessura
de 14 cm nas áreas de produção e
estocagem (9.900m²) e espessura
de 18 cm nas áreas destinadas às
máquinas (1.600m²). Foi empregado
também agregado mineral para endurecimento superficial.

Cliente: Brasalpla
Construtora: Ralc Construções
Área: 15.000 m2
Armação: Telas metálicas

CHEP DO BRASIL - LOUVEIRA

CARACTERÍSTICAS
Este piso foi dividido em 6 concretagens,
piso protendido com poucas juntas executado com a S-240 Laser Screed no ano de
2000. Com elevada planicidade, foi um dos
primeiros pisos protendidos executados com
placas com mais de 18 metros de largura e
placas de até 1800m2.

Cliente: Chep do Brasil
Área: 7.000 m2
Armação: Protendido

EMBALAGENS TOCANTINS

CARACTERÍSTICAS
Obra com duas áreas distintas: uma de
estoque com necessidade de suportar
carga de 9 toneladas por m², onde há
trânsito de empilhadeiras e planicidade,
nivelamento e resistência à abrasão são
fundamentais; e outra de produção onde
são utilizadas máquinas leves com carga
de 4 toneladas por m².

Cliente: Embalagens Tocantins
Área: 15.000 m2
Armação: Telas metálicas

BRASTEMP - MANAUS

CARACTERÍSTICAS
Para esta obra, o transporte dos equipamentos foi feito de avião – em um Dc10
da Varig. O piso foi executado com a Laser
Screed e a maior dificuldade foi a entrega
do concreto, pois na época da execução
desta obra a maior concreteira de Manaus só possuía betoneiras de 5m3 que
não eram hidráulicas e os balões eram
movidos por correntes.

Cliente: Brastemp
Área: 30.000 m2
Armação: Fibra metálica

BEMOL - MANAUS

CARACTERÍSTICAS
O piso desta obra foi executado no
sistema régua vibratória. O volume
de concreto foi de 3200m3. Para o
acabamento optou-se pelo liso vitreo,
com salgamento de 5Kg/m2 do produto master top 100.

Cliente: Bemol
Área: 20.000 m2
Armação: Fibras metálicas

CD 1

CD 2

Rua Armindo Hahne, 105 - Pres. Altino
Osasco - SP - CEP: 06210-090
Tel/Fax: (11) 3699-4674
E-mail: ep@engenhariadepisos.com.br

www.engenhariadepisos.com.br

