
Descubra o Murfor® Compact I 
O Murfor® Compact I é um novo tipo de produto em rolo para armadura da sua alvenaria. Esta armadura foi 
especialmente concebida para a alvenaria de blocos de betão e de blocos cerâmicos, utilizada em meio seco. A sua 
estrutura única e o seu formato de fácil utilização permitem ao Murfor® Compact otimizar a aplicação e utilização de 
materiais.

Robusto

O Murfor® Compact I é uma 
malha robusta de cabos de aço 
com uma resistência à tração 
extremamente elevada.

Esta estrutura excecional 
controla a fendilhação e permite 
armar a sua alvenaria.

Aplicação fácil

O Murfor® Compact I está 
disponível em rolos de 30 
metros e pode ser cortado 
à medida; acabaram-se as 
sobreposições, a colocação de 
armaduras pesadas e longas, e 
as perdas no corte.

Leve

Um rolo de Murfor® Compact I 
é 10 vezes mais leve (3 kg) do 
que as armaduras tradicionais 
de reforço de alvenaria com o 
mesmo comprimento. Os rolos 
leves têm uma utilização mais 
ergonómica.

Vantajosos   

Os rolos Murfor® Compact 
I são fáceis de empilhar, 
ocupando, portanto, menos 
espaço no armazém e durante o 
transporte.
Poderá cortar os materiais à 
medida, o que previne perdas de 
materiais.

Ecológico

O Murfor® Compact I reduz o 
peso total da sua carga, pelo 
que até as emissões de CO2 no 
transporte serão reduzidas.

Poderá cortar os materiais à 
medida, o que previne perdas de 
materiais.

Flexível

O Murfor® Compact I adapta-se 
a todas as larguras de paredes.

O reforço está disponível em 
duas larguras, que podem ser 
colocadas uma ao lado da outra 
numa junta.



Contacte-nos

Descubra as vantagens 
do Murfor® Compact I.

infobuilding@bekaert.com

Porquê escolher a Bekaert?
Fortalecemos o seu futuro

Produtos duradouros
A Bekaert desenvolve, produz e vende materiais de construção de 
elevada qualidade à base de cabos de aço.
Oferecemos produtos de reforço inovadores para arquitetos, criadores 
e empresários que respondem às necessidades do mundo moderno 
da construção, onde a rapidez, a redução dos custos, a segurança e a 
durabilidade são fundamentais.

Diversificação tecnológica
A Bekaert está presente em várias indústrias diferentes. Por esta razão, 
desenvolvemos regularmente novas tecnologias e produtos que vão 
além das tendências do mercado da construção. Os nossos processos 
especializados para o desenvolvimento de cabos de aço, fibras em aço 
e um grande conjunto de materiais avançados e de revestimentos são 
exemplos disso.

Tecnologias comprovadas
A Bekaert investe fortemente no desenvolvimento de produtos de 
construção com qualidade e eficácia. Engenheiros e universidades por 
todo o mundo examinam e testam as possibilidades dos nossos novos 
produtos, após o qual os produtos são aplicados num grande número de 
projetos de construção e de renovação.

Deseja saber como funciona o Murfor® Compact I? Veja o 
nosso vídeo!

http://www.bekaert.com/murfor-compact/pt
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Sujeito a modificações
Todas as marcas comerciais e marcas comerciais registadas presentes neste documento são propriedade da NV Bekaert SA
© 2016 Bekaert

A Bekaert é um líder mundial do 

mercado

e das tecnologias de processamento 

de cabos de aço e de revestimentos.

Sendo um fornecedor privilegiado 

de produtos e soluções de cabos de 

aço, oferecemos constantemente um 

valor superior aos nossos clientes no 

mundo inteiro.

A Bekaert (Euronext Bruxelas: BEKB) 

foi fundada em 1880 e é uma empresa 

internacional que emprega cerca de  

30 000 pessoas em todo o mundo.


