Manual

SISTEMA DE SEGURANÇA

PARA FIXAÇÃO

CFX RAI-FIX

O sistema de segurança de fixação CFX RAI-FIX é uma solução muito simples e eficaz
que impede que as placas cerâmicas ou qualquer outro revestimento fixados no sistema
de fachada aderida caiam ao se desprender em caso de falha.
Quando assentadas em fachadas, as placas com área superior a 900cm2 (sejam grês,
porcelanato ou pedras naturais) com a argamassa colante recomendada, é de
fundamental importância que se use algum sistema mecânico de segurança que
protejam as placas de se descolarem em caso de falha do sistema de fachada aderida.
Não podemos afirmar em um sistema de fachada aderida, em que momento da sua vida
útil irá resultar em potencial risco de desplacamento ou de falhas, já que isso sempre
depende de diversos fatores como por exemplo, erros no assentamento, esforços e
solicitações não previstos às quais as placas sofrerão ao longo do tempo, seja por choques
térmicos, dilatações, movimentação dos edifícios além de outros fatores.
Desta forma, podemos afirmar que o sistema de segurança para fixação CFX RAI-FIX é
um aliado perfeito para os projetistas, arquitetos e construtoras, porque garante a
máxima segurança ao longo dos anos. Permite inclusive a aplicação de placas grandes
formatos em fachadas, elevando o nível de segurança e prevenindo falhas e
desplacamentos no sistema de fachada.
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Ao encontro do que desejam os arquitetos e projetistas, o sistema CFX RAI-FIX fica
totalmente oculto após a aplicação, não interferindo no aspecto estético do projeto da
fachada.
O dispositivo e o parafuso são fabricados com aço inoxidável de altíssima qualidade e
suas buchas de nylon com alto grau de fixação no emboço garantem um excelente
sistema de segurança de fixação a ser aplicado em placas de qualquer natureza com
espessura mínima de 5mm*.
A aplicação do sistema é bastante simples, podendo ser executada no canteiro de
obras em poucos instantes, bastando para isto o * uso correto do gabarito CFX
RAI-CUT para promover as ranhuras nas placas onde o dispositivo RAI-FIX será
fixado.
Atenção: É necessário atender a lei vigente onde o trabalho será executado, porém
mesmo que não seja exigido um sistema mecânico de segurança, a aplicação do CFX
RAI-FIX é recomendável e elevará o nível de prevenção às falhas no sistema de
fachada aderida.
*Antes da aplicação consultar a tabela de consumo na página 4.
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Ler atentamente estas informações antes de utilizar o produto.
O dispositivo CFX RAI-FIX não é um elemento de fixação único e sim um dispositivo de aço
inoxidável que faz parte de um sistema de segurança para fixação. Este dispositivo é
posicionado no tardoz da peça antes da colocação da mesma, que será fixada com
argamassa colante adequada e, sucessivamente, será fixada na parede com o uso de
parafuso inoxidável e bucha de nylon com alto grau de fixação no emboço.
Sendo um sistema de fixação de segurança, o projetista deverá avaliar as condições
ambientais como por exemplo: áreas com ocorrência de fortes ventos, com atividades
sísmicas, etc.
A aplicação do sistema de segurança para fixação CFX RAI-FIX não elimina os processos de
controle e manutenção do imóvel/ambiente e a restauração imediata das possíveis
alterações.
O Sistema de segurança para fixação CFX RAI-FIX foi submetido a ensaios de resistência à
tração e apresentou os seguintes resultados:

O número mínimo de dispositivos CFX RAI-FIX deverá seguir a orientação abaixo:

PEÇAS
POR PLACA
1
0 < x ≤ 60 cm

0 “ < x ≤ 24”

60 < x ≤ 200 cm

24” < x ≤ 79”

200 < x ≤ 320 cm

79” < x ≤ 126”

2
3
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Utilizar sempre os parafusos e buchas que acompanham o kit CFX RAI-FIX. A não
utilização dos materiais adequados poderá comprometer o sistema de segurança para
fixação.

• Calcular o número de dispositivos de segurança a ser utilizado em cada placa;
• Certificar-se da espessura mínima da placa;
• Para utilização correta do gabarito CFX RAI-CUT, ler atentamente o manual de
instruções correspondente;
• Certificar-se da integridade da placa e que a ranhura foi realizada corretamente.

MAX

RAI-FIX
5 mm

RAI-FIX
6 mm

RAI-FIX
8 mm

33 Kg*

72 lbs*

45 Kg*

99 lbs*

60 Kg*

132 lbs*

66 Kg*

145 lbs*

90 Kg*

198 lbs*

120 Kg*

264 lbs*

99 Kg*

218 lbs*

135 Kg*

297 lbs*

180 Kg*

396 lbs*

Atenção:
Utilizar somente os parafusos e buchas que pertencem ao KIT CFX RAI-FIX Ceramfix.
Caso o projetista identifique a necessidade de substituição por medidas de parafusos e
buchas maiores, nunca utilize material de qualidade inferior aos fornecidos junto ao Kit.
Alterações sem critérios técnicos podem levar ao risco de falha e comprometimento do
desempenho do sistema. Qualquer dúvida, acione a equipe técnica da Ceramfix.
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Como Usar o Sistema

CFX RAI-FIX
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1

Para determinar o número mínimo de dispositivos CFX RAI-FIX a usar em
cada placa, considerar a combinação dos seguintes fatores: Longitude lateral da
placa | Peso da placa | Consistência e tipo de suporte.

O número mínimo de dispositivos CFX RAI-FIX deverá seguir a orientação abaixo:

PEÇAS
POR PLACA
1
0 < x ≤ 60 cm

0 “ < x ≤ 24”

60 < x ≤ 200 cm

24” < x ≤ 79”

200 < x ≤ 320 cm

79” < x ≤ 126”

2
3

MAX

RAI-FIX
5 mm

RAI-FIX
6 mm

RAI-FIX
8 mm

33 Kg*

72 lbs*

45 Kg*

99 lbs*

60 Kg*

132 lbs*

66 Kg*

145 lbs*

90 Kg*

198 lbs*

120 Kg*

264 lbs*

99 Kg*

218 lbs*

135 Kg*

297 lbs*

180 Kg*

396 lbs*
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2

3

4

Posicionar o dispositivo CFX Rai-Cut na parte posterior da placa, para realizar
a ranhura de forma adequada na borda da placa, onde será fixado o dispositivo
de segurança CFX RAI-FIX.

Certifique-se de que a superfície esteja sólida e limpa (sem restos de pó e/ou
graxas ou materiais desmoldantes).

Fixar o CFX RAI-FIX na ranhura realizada na tardoz da placa.

8

5

6

Aplicar a argamassa colante recomendada no substrato. Para placas maiores
que 900cm2, deve-se aplicar a argamassa colante também no tardoz da placa
(dupla camada) de acordo com a NBR 13755.

Ajustar a placa no substrato, perfurar a parede com uma broca equivalente
ao parafuso e bucha, na abertura superior do sistema de segurança CFX RAI-FIX.
Introduzir a bucha enviada junto com o Kit através da abertura. Fixar o dispositivo
CFX RAI-FIX com o parafuso enviado junto com o Kit.
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Produtos

CFX RAI-FIX
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Sistema de segurança de fixação

CFX RAI-FIX 8 mm
Para peças inferiores a 20 mm de espessura
até 8 mm.
Integralmente produzido em aço inoxidável de
excelente qualidade.
Munido de 10 furos de Ø 8 mm (5/16”) e de
um furo Ø 9 mm (1/3”) para a inserção do
parafuso.

Sistema de segurança de fixação

CFX RAI-FIX 6 mm
Para peças inferiores a 8 mm, mínimo 6 mm;
Integralmente produzido em aço inoxidável de
excelente qualidade;
Submetido a ensaios de resistência a tração,
com resultado de resistência a 90 Kg;
Munido de 10 furos de Ø 8 mm (5/16”) e de
um furo Ø 9 mm (1/3”) para a inserção do
parafuso.

Sistema de segurança de fixação

CFX RAI-FIX 5 mm
Para peças inferiores a 6 mm, mínimo 5 mm;
Integralmente produzido em aço inoxidável de excelente qualidade;
Submetido a ensaios de resistência a tração, com resultado de resistência a 90 Kg;
Munido de 10 furos de Ø 8 mm (5/16”) e de um furo Ø 9 mm (1/3”) para a inserção do
parafuso.
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0800 7045049

info@ceramfix.com.br
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