
APÊNDICE TÉCNICO
Propriedades mecânicas características do GRC Cem-FIL® (aos 28 dias).
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O QUE É GRC?
GRC ou GFRC (concreto reforçado com fibra de vidro) é um material de construção 
excepcional. 

Em sua forma mais simples, o GRC é composto 
de cimento, areia, fibra de vidro resistente ao 
álcali (AR) especial e água.

Estes elementos são combinados por uma série 
de processos de fabricação para oferecer um 
material de construção de força e versatilidade 
considerável que oferece leveza e durabilidade 
surpreendente.

A VERSATILIDADE DO 
GRC PARA REPRODUZIR 
FORMA, COR E 
TEXTURA ALIMENTA 
A IMAGINAÇÃO 
DE ARQUITETOS E 
ENGENHEIROS.

“GRC É 
INSPIRADOR”

O GRC é um dos 
materiais para 
construção mais 
versáteis disponível 
para arquitetos e 
engenheiros.

PAPEL DAS 
FIBRAS AR
As fibras de vidro Cem-FIL® possuem módulo 
de elasticidade 10 vezes maior do que o 
polipropileno e força de tensão 3 a 4 vezes 
maior do que o aço.

As fibras Cem-FIL® são resistentes à alta 
alcalinidade do cimento graças ao uso de 
dióxido de zircônio na formulação do vidro. O 
GRC Cem-FIL® combina a força de compressão 
do concreto com a alta elasticidade e força de 
tensão das fibras de vidro. Ele é usado em mais 
de 100 países em todo o mundo há mais de 40 
anos e possibilitou a criação de algumas das 
construções de maior prestígio do mundo.

“AS FIBRAS CEM-FIL® FORAM DESENVOLVIDAS 
ESPECIFICAMENTE PARA SEREM USADAS COM 
CONCRETO PARA OFERECER A ARQUITETOS E 
ENGENHEIROS UM MATERIAL COM O QUAL PODEM 
SER CRIADOS OS MAIS AMBICIOSOS PROJETOS”.

GRC

Resistência e força



APLICAÇÕES
A maior expressão da versatilidade. Dá vida à sua imaginação.

Cem-FIL® 
e arquitetura:
Com as fibras Cem-FIL® e GRC, os arquitetos 
podem executar os mais ambiciosos projetos. 
As oportunidades são muitas. O GRC pode 
ser moldado para criar projetos modernos 
e futuristas, ou representar a solução ideal 
para reprodução de traços antigos, para 
recuperação e renovação de projetos. Ele 
pode ser colorido e produzido em uma ampla 
gama de texturas. Nenhum outro material tem 
tamanha versatilidade.

Revestimento de fachada
. painéis e elementos arquitetônicos; e
. aplicação sobre revestimentos antigos.

Cobertura
. imitação de ardósia, barro, cerâmica;
. chapas corrugadas; e
. cerâmica para área externa.

Sistema de construção
. blocos de isolamento; e
. forma permanente.

Interiores
. placas à prova de fogo;
. sistemas de piso; e
. mísulas, colunas e cornijas decorativas.

Cem-FIL® 
e engenharia civil:
O GRC é altamente resistente à penetração de 
água, ataque químico e erosão, e oferece um 
acabamento arquitetônico de alta qualidade 
para o concreto estrutural. É uma solução 
atraente para as necessidades de engenharia.

Rodovias, ferrovias e pontes
. parapeitos;
. barreiras acústicas;
. forma permanente para tabuleiro de ponte;
. canaletas de cabeamento;
. tampas e coberturas para canaletas; e
. estruturas subterrâneas.

Irrigação e drenagem
. sistemas de drenagem;
. proteção de margens de canais;
. revestimentos de esgotos;
. sistemas de irrigação; e
. tanques sépticos.

Outros
. revestimentos de túneis; e
. caixas de medidores.
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Cem-FIL® 
e paisagismo:
As fibras Cem-FIL® e GRC podem transformar a 
fantasia em realidade.

O GRC pode ser moldado em qualquer forma 
estética para transformar sonhos, ideias e 
imaginação em realidade.

Parques de diversão
. pedras falsas;
. fontes artificiais; e
. construções e ambientes simulados para 
animais

Elementos urbanos
. bancos;
. jardineiras;
. quiosques; e
. sinalização e estátuas.



APLICAÇÕES
A maior expressão da versatilidade. Dá vida à sua imaginação.

“O GRC É UM MATERIAL LEVE, MOLDÁVEL 
E VERSÁTIL. VOCÊ SÓ PRECISA DE

PAIXÃO, IMAGINAÇÃO E... 
FIBRAS CEM-FIL®”

“



VANTAGENS
Mais e mais possibilidades a cada dia. 

+ FORTE
Excelente força de impacto, de 
tensão e de curvatura. Excepcional 
resistência ao desenvolvimento 
de rachaduras. Danos reduzidos 
durante a desmoldagem, transporte 
e construção.

+ DURÁVEL E DE 
BAIXA MANUTENÇÃO
O GRC não apodrece nem se corrói. 
Possui baixa permeabilidade, 
apresenta boa proteção ao tempo e 
exige muito pouca manutenção.
Boa resistência ao congelamento e 
degelo.

+ FINO
Em geral, 10 a15 mm de espessura, 
conforme a aplicação.

+ LEVE
Em geral, 1/4 a 1/6 do peso do 
concreto. Reduz os custos de 
transporte e instalação e pode 
também propiciar economia 
significativa nos custos de fundação 
e estruturais. Sua leveza também 
apresenta vantagens significativas 
em áreas sísmicas.

+ MOLDÁVEL
Capaz de ser moldado em formas 
complexas. É ideal para a construção 
e renovação de prédios (ele pode 
copiar exatamente ou mesmo 
melhorar qualquer característica 
original).

+ ATRAENTE E 
VERSÁTIL
   
O GRC permite a reprodução de 
texturas e detalhes finos e pode ser 
colorido com pigmentos ou revestido 
com pedra natural.

+ RESISTENTE AO 
FOGO
O GRC é resistente ao fogo e na 
maioria dos casos é classificado 
como não-combustível.

+ SEGURO
O GRC não usa ou emite qualquer 
material volátil e é um produto de 
baixa energia.
O vidro AR não é respirável.



As informações e dados aqui contidos servem apenas como um guia na escolha de um reforço.
As informações contidas nesta publicação foram baseadas em testes de campo e dados de laboratório reais.
Consideramos estas informações confiáveis, mas não garantimos que se apliquem ao processo do usuário, nem assumimos 
qualquer responsabilidade ou obrigação relativa ao seu uso ou desempenho. O usuário concorda em se responsabilizar 
por testes exaustivos de quaisquer aplicações para determinar sua adequação antes de se comprometer com a produção.
É importante para o usuário determinar as propriedades de seus próprios compostos comerciais quando usar este ou 
qualquer outro reforço. Devido aos diversos fatores que afetam os resultados, não damos garantia de nenhum tipo, expressas 
ou implícitas, inclusive aquelas de comercialização e conveniência para um determinado propósito. As afirmações contidas 
nesta publicação não devem ser interpretadas como representações ou garantias ou como incentivos para infringir qualquer 
patente ou violar qualquer código de segurança ou regulamentação de seguros.
Pub. No. 10015792. Owens Corning reserva-se o direito de modificar este documento sem aviso prévio. © 2011 Owens 
Corning.
CemFIL_AntiCrak_GRC_ww_08_2011_Rev0_PORT.
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        Propriedades                            Unidade                   Spray                  Premix

Acréscimo de fibra Cem-FIL®                     Peso %                           5                           3

MPa
MPa

Flexão:
Resistência máxima (MOR)
Limite elástico (LOP)

20 - 30
 7 - 11

10 - 14
  5 - 8

MPa
MPa

Tensão:
Resistência máxima (UTS)
Limite elástico (BOP)

 8 - 11
  5 - 7

  4 - 7
  4 - 6

MPa
MPa

Cisalhamento:
Resistência interlaminar
Resistência a plano

  3 - 5
 8 - 11

   N/A
  4 - 7

Força de compressão                                          MPa                                   50 - 80                      40 - 80

Força de impacto                                       kJ/m2                                 10 - 25                      10 - 15

Módulo de elasticidade                                       GPa                                    10 - 20                      10 - 20

Tensão para falha                                                 %                                     0,6 -1,2                     0,1 - 0,2

Densidade seca                                             t/m3                                   1,9 - 2,1                     1,8 - 2,0

Nota: os dados acima são relevantes para formulações de GRC contendo relações de areia/cimento entre 0,5 e 1,0.

O QUE É GRC?
GRC ou GFRC (concreto reforçado com fibra de vidro) é um material de construção 
excepcional. 

“

visite nosso site

 ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR CEM-FIL® ·  ALCALÁ DE HENARES, ESPANHA

“EL GRC ES UN MATERIAL LIGERO, MOLDEABLE 
Y VERSÁTIL. TODO LO QUE NECESITA ES 

PASIÓN,  IMAGINACIÓN Y... 
FIBRAS CEM-FIL®”


