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REVESTIMENTO DAS PAREDES EM GESSO:

No cenário atual da construção civil, o uso de gesso tem sido cada vez mais frequente em revestimentos, divisórias
e rebaixamentos. Não é para menos, afinal, o gesso é um material extremamente versátil.
O gesso é um produto pulverulento, isto é, em pó. De coloração branca e espessura fina, ele é obtido a partir
da calcinação da rocha gipsita. Por existirem muitas reservas de gipsita no Brasil, o gesso é encontrado com bastante
facilidade em nosso país.
Uma das principais vantagens de usar o gesso está na simplicidade de aplicação.
O gesso ganha cada vez mais destaque como isolante térmico. Quando aplicado no acabamento de paredes e outras
superfícies, mantém a temperatura interna regulada por mais tempo e isolada da externa.Como se não bastasse essa
vantagem, o material ainda pode melhorar a acústica dos ambientes quando usado no formato de placas recheadas
com lã de vidro. Em formato de manta, essa lã tem como função barrar o som gerado em um local.
Há quatro tipos básicos de gesso: gesso acartonado, gesso em pó, placas de gesso e blocos de gesso.
O gesso acartonado, também chamado de drywall, é o mais utilizado na construção civil. Ele serve para fazer forros,
paredes e divisórias. A sua estrutura reúne chapas de gesso e aço galvanizado. Com os revestimentos adequados,
ele é um eficaz isolante acústico e térmico.
O gesso em pó, por sua vez, é utilizado em pequenos reparos, como corrigir rachaduras superficiais ou tapar buracos.
Já as placas de gesso convencionais são usadas em forros e os blocos são utilizados na construção de balcões,
paredes e divisórias.
Os diferentes tipos de gesso apresentam também um enorme potencial decorativo.
.

Paredes do Residencial Polaris com revestimento de gesso

BATE PAPO DO MÊS

Em dezembro deste ano Fábio completa 14
anos de empresa. Ele nos conta que fez da
ZECON sua segunda casa, que gosta da
maneira como a direção da empresa se
comporta junto aos funcionários, sem tratar
ninguém com indiferença.
O fato da sala do diretor estar sempre aberta
para um café e uma conversa franca, deixa ele
satisfeito com a empresa.
Fábio é casado há 12 anos e no tempo livre
gosta de estar com a família, viajar, conhecer
lugares novos e assistir jogos do Grêmio (o que
no momento está complicado kkk).
Grande Fábio, valeu pela entrevista
Fabio Pereira Leal
e principalmente pelos teus anos
Técnico Edificações
de dedicação a ZECON.

ANIVERSARIANTES OUTUBRO

A ZECON parabeniza a todos os aniversariantes e deseja
um novo ciclo cheio de momentos felizes e realizações.
03/10 - CAMILA OSORIO ANDRADE - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
04/10 - OTONIEL SANT ANNE PEREIRA - SERVENTE DE OBRA
04/10 - ROBERTO CARLOS BARBOSA - PEDREIRO
06/10 - AIRES ALVES RODRIGUES - MONTADOR DE FORMAS
11/10 - MARCO AURELIO GONÇALVES ROMEIRO - SERVENTE DE OBRA
14/10 - RAFAEL CARDOZO OLIVEIRA – TÉC. SEGURANCA TRAB
15/10 - PATRICIA FARIA OSORIO - ARQUITETA
18/10 - FLAVIO CLEBER FURTADO PRESTES - PINTOR
19/10 - FABIO PEREIRA LEAL - TÉCNICO EDIFICAÇÕES
21/10 - ADAO CELEDINO SILVEIRA COSTA - CARPINTEIRO
21/10 - PAULO GOMES AMARAL - SERVENTE DE OBRA
23/10 - SERGIO EMIR DE ALMEIDA MORALES - PEDREIRO
29/10 - MIKAEL COSTA DA SILVA - MEIO OFIC PEDREIRO
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