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skydome

• INOVADOR
• LEVE
• REUTILIZÁVEL

sistema para lajes bidirecionais



LAJE

Geoplast ti chama a descobrir a força da leveza e assim construir sem desperdiçar as reservas que a Natureza oferece:
esse tambem è um modo de proteger o nosso futuro.

VIVER EM UMA CASA COMODA É IMPORTANTE, MAS ELA DEVE SER 
SEGURA TAMBEM. É DISSO QUE SI PREOCUPA GEOPLAST. 

Viver em uma casa sam, segura e confortavel, capaz de resistir aos desa-
fios do tempo não è so um sonho, hoje è possivel!
So è preciso escolher o aliado certo: ABS.
Esse è um material extraordinário, capaz de fazer uma estrutura leve e 
solida ao mesmo tempo, caracteristicas que em caso de um terremoto fa-
zem toda diferença.

O ABS, ao contrario dos tradicionais materiais utilizados na alvenaria, 
não absorve água por isso ao lungo do tempo não  reten umididade: as-
sim  a tua casa continua seca e confortavel .

Alem disso è um material inovador, feito com plastico reciclado que re-
speita o ambiente.

SKYDOME
VISION

SKYDOME
FORMAS EM 
POLIMEROS

N H2C
acrilonitrila 1,3 butadieno

estireno

CH2 CH2

CH2

SKYDOME é um sistema de formas modula-
res em platico para realização de lajes bidire-
cionais de uso civil e comecial.

O sistema foi progetado para reduzir o peso 
das lajes em concreto, creando nelas estria-
duras ortogonais realizando assim um siste-
ma de tipo bidirecional, o qual da mais luz e 
espaço ao ambiente.

(Acrilonitrila-butadieno-estireno)

Elevada resistencia mecânica • 

 Estável a temperaturas • 
 (-30°C / + 70°C) 

 Capacidade de absorver impactos • 

 Otima qualidade da superficie•

Material reciclavel •

Porquê ABS

SKYDOME | ABS

Geoplast S.p.A. in Green Building Council Italia,
O Network da Construção Sustentável.
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MATERIAL SKYDOME

Acrilonitrila butadieno estireno ABS

Coeficiente de dilatação termica
0.05

 mm/m/°C

MEDIDAS

Base 75 x 75 cm

Altura 20 - 25 - 30 - 35 - 40 cm

SÃO  OS ELEMENTOS QUE COMPONHEM O RETÍCULO  DE 
ALOJAMENTO DA CÚPULA

Leve  e manejável
Simples alojamento sobre vigas de obra 
Resistente  e reutilizavel

REALIZADAS EM ABS PODEM SER LIMPADAS COM UM 
A SIMPLES  JATO DE ÁGUA PARA SEREM REUTILIZADAS.

VIGA E CUBO

leve

OS elementos que 
componhe o sistema 

são  muito leve o  que 
consente um transporte 

mais agil durante fase de 
montagem do sistema

LAJE SKYDOME | A FORMA

Sistema com forma recuperavel para realização de lajes com cofiguração 
bidirecional para dar luminosidade

 sísmico

A laje feita com 

SKYDOME riduz a massa 

da estrutura inteira com 

grande vantagens , para  a 

resposta a um  terremoto

 luzes

O sistema SKYDOME 

permete de  realizar laje 

com luz ate 12-13 m sem 

vigas fora de espessor e 

elementos fora de lugar

arquitetura

O acabamento do 
teto  resulta agradavel  
aos olhos e poder ser 

exposta para criar 
ambientes  interessantes 

e agradaveis 

reutilizavel

O plastico ABS 
pelo qual é formado o 
sistema permite uma 

desmontagem pratica  , 
rapida e segura para o  

utilizo  sucessivo

acústica

A conformação  
da cúpula produz o 

abatimento das ondas 
sonoras, melhorando o 

comportamento  acústico 
do ambiente

SKYDOME
VANTAGENS

SKYDOME
A CÚPULA

  REUTILIZAVEL
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LAJE SKYDOME | TABELAS  MEDIADAS

TABELAS
MEDIDAS

Elementos e assessorios

medida real (cm)

material

peso (kg)

medida embalagem(cm) 

n° peças por pilha

medida real (cm)

material

peso (kg)

medida embalagem(cm) 

n° peças por pilha

medida real (cm)

material

peso (kg)

medida embalagem(cm) 

n° peças por pilha

medida real (cm)

material

peso (kg)

medida embalagem(cm) 

n° peças por pilha

SKYDOME
H300

CUBO
C120

VIGA
T120

75 x 75 x H30

ABS

5.61

75 x 150 x H240

100

15 x 15 x H10

ABS

1.61

75 x 120 x H210

500

14 x 15 x H10

ABS

1.60

75 x 120 x H216

200

SKYDOME
H350

CUBO
C160

VIGA
T160

75 x 75 x H35

ABS

5.93

75 x 150 x H250

100

19 x 19 x H10

ABS

1.92

100 x 120 x H210

500

18 x 75 x H10

ABS

2.21

75 x 120 x H218

120

SKYDOME
H200

75 x 75 x H20

ABS

4.83

75 x 150 x H231

100

SKYDOME
H400

CUBO
C200

VIGA
T200

75 x 75 x H40

ABS

6.25

75 x 150 x H255

100

23 x 23 x H10

ABS

1.92

100 x 120 x H220

300

22 x 75 x H10

ABS

2.74

75 x 120 x H219

100

SKYDOME
H250

75 x 75 x H25

ABS

5.15

75 x 150 x H236

100
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ESCORO

VIGA DE MADEIRA

CUBO SKYDOME

CUPULA SKYDOME

REDE DE ALOJO

COMPENSAÇÃO EM MADEIRA

VIGA SKYDOME

1

1

3

5

7

2

4

6

2

3

4

5
6

7

LAJE SKYDOME | UTILIZOS ESPECIAIS

COMPONENTES E
ASSESSORIOS SISTEMA

FLAT

O sistema SKYDOME em 
versão FLAT permite de 
trabalhar em completa se-
gurançala creando um pla-
no de convés onde colocar 
os elementos SKYDOME. 
Para de adaptar a convés os 
elementos “viga” e “cubo” 
foram modificados enquan-

to a CÚPULA continua a 

mesma . O resultado final é 
identico ao sistema tradicio-
nal, uma laje bidirecional. O 
sistema depois do desmonte 
pode ser limpo com um sim-
ples jato de água que esta 
pronto para um novo utitlizo, 
o acabento è perfeitamente 
liso, pode ser exposto sem a 
necessidade de outras ope-
rações.

Combinação com
plano de convés

Resistente ao peso
E as  intempéries
Leve e  maneavel

VIGA  TF120 – TF160 – TF200

CUBO  CF120 – CF160 – CF200

0908



LAJE SKYDOME | UTILIZOS

MASSA
SISMICA

 A vantagem fundamen-
tal do sistema de laje com 
peso reduzido SKYDOME 
é aquele de diminuir ate  o 
30% do peso da laje, essa 
redução permete de dimi-
nuir em forma considera-
vel a massa sismica que é 

excitada durante um terre-
moto, de conseguencia  si 
reduzem os riscos ligados 
ao cedimento da estrutu-
ra. Nesse modo é possivel 
redimencionar em maneira 
menos grave a estrutura 
vertical do edificio.

Ridução da massa sismica
E da estrutura vertical

Leve e maneavel

Vantagens
sismicos

GRANDE
LUZES

O sistema SKYDOME per-
mite de realizar lajes bidire-
cionais, eliminado concrete  
e diminuendo assim o peso 
da laje. SKYDOME consiste 
na realização de uma form 
em plastico reciclado na 
qual efetuar o jato. Uma vez 
que o jato si solidifica si re-
move o sistema em plastico 

SKYDOME e si obitem uma 
laje bidirecional, com um 
acabamento liso e arquite-
tonicamente agradavel que 
ideal para ser exposto. O si-
stema permete que o espaço 
seja mais luminoso reduzin-
do ao mesmo tempo o peso 
total da estrutura.

Trabalho em segurança
Acabamento  liso

Forma reutilizavel

Forma reutilizavel
para laje
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LAJE SKYDOME | UTILIZOS

COMPORTAMENTO
ACÚSTICO

A particolar conformação 
forma de cúpula do siste-
ma SKYDOME confere 
uma vantagem importan-
te tambem em termos de 
abatimento acústico. A  
cúpula atenua o son que si 
reflete em seu interior re-

duzindio assim o poder de 
absorção sonora aparente.  
Essa vantagen è particu-
larmente importante em 
ambientes como escolas, 
onde o barulho se propaga 
aumentando sempre mais 
a confusão 

Ideal para ambientes escolares
Ridução  do barulho

Melhora a propagação acústica

Abatimento
ondas sonoras

ESTACIONAMENTOS
VÁRIOS 
ANDARES

A redução de peso garanti-
da pelo sistema SKYDOME 
permite de eliminar quase 
todos os elemtentos fora 
de medida, e incomodos ( 
vigas rebaixadas, pulvinos 
salientes). Nessa maneira 
o intradorso da laje resul-
tara sem rebaixamentos e 
obstáculos , sera tudo ao 

mesmo nivel. Essa supercie 
plana inferio simplificara a 
gestão dos sub-serviços, os 
quais não veram enterro-
pidos ou espostados,e não 
deveram subir todas aque-
las atividade que deixam  a 
sua gestão dificil e despen-
diosa, sobre tudo  na sua  
fase de instalação  e utilizo

Sem vigas fora de medida
Interdorso plaino

Pilares em posições otimais

Simplificação passagem
 sub-serviços 

AMBIENTES
ESCOLARES

AULAS
PRINCIPAIS

SALAS DE
REUNIÕES

REFEITORIOS

REFEITORIOS
EDIFICIOS
PUBLICOS
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LAJE SKYDOME | UTILIZOS

DESMONTAGEM 
SKYDOME

A fase de desmontagem 
è simples graças ao fato 
que o concreto não adere 
ao plastico. Os elementos 
pode ser removidos em total 
seguraça da um unico ope-
rador. O acabamento sera 
kiso e homogêneo, sem a 

necessidade de outras ope-
rações, e pronto para ser ex-
posto.
ATENÇÃO: A desmonta-
gem pode ser feita depois 
de 4-5 dias mas a laje deve 
ser escorada por 28 dias  
como de norma.

Sem disarmantes
Facil de trasportar

Desmontagem atecipada

Acabamento
garantido

MONTAGEM
SKYDOME

A montagem do sistema 
SKYDOME é caracterizada  
da sua simplicidade, velo-
cidade e segurança. Os ele-
mentos que componhem 
os sistema são leves e  a 
montagem é intuitiva; tra-
balhando diretamente do 
andaime os osperradores 

estão sempre em condição 
de maxima seguramça, 
aumentando assim a ve-
locidade da operação. Si 
pode caminhar encima 
dos  elementos  do sistema 
apenas eles são montados 
o que deixa ainda mais agil 
as  fases sucessivas

Montagem por  baixo
Leveza dos elementos

Simples e intuitivo

Velocidade e
sigurança
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LAJE SKYDOME | UTILIZOS

SISTEMA
REUTILIZAVEL

Os elementos do sistema-
SKYDOME  são realizados 
em ABS, esse plastico mui-
to liso, não deixa o concreto 
aderir ( sem o auxilio do óleo 
desarmante) deixando a 
desmontagem mais veloz e 
uma superficie homogênea 

e exposta. A limpeza pode 
ser feita com um simples jato 
de água ,  sem detergentes 
ou outros produtos toxicos, 
os elementos podem ser em-
pilhados em qualquer con-
dição em lugares abertos ou 
cobertos, umidos ou secos.

Não deixa o concreto aderir
Desmontagem atecipada 

Acabamento liso

Reutilizavel
100 vezes

Skydome
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LAJE SKYDOME | UTILIZOS

 ARMADURA E
JATO CLS

A estrutura realizada com 
a forma SKYDOME permi-
te a criação de uma laje bi-
direcional com um peso re-
duzido, e de consequencia 
um baixo consumo de con-
creto. O consumo se reduz 

quase do 30%, mas man-
ten as mesmas qualidades 
estruturais. Tambem si ha 
uma redução do aço utili-
zada, e uma otimisação do 
mesmo, enquanto a laje è 
mais leve.

Otimisação do consumo do aço 
Ridução ate o 30%de cls   

Diminuição da massa sismica

Baixo
consumo cls

ANALISE DE
PROJETAÇÃO

Para a projetação de uma laje realizada com os sistema 
SKYDOME, da tabela aqui do lado é possivel calcular 
o esposor em função da luz de calculo e das carga que 
agem sobre a laje.

A tabela aqui do lado permite di calcular o 
consumo de concreto e assim o peso da pro-
pria laje, em função da altura da cúpula e a 
largura da viga escolhida.

Para uma carga de 600+300 kg/m2 (acidental  + permanen-
te) e luz (distanci entre os pilares) de 8m, o espessor  com 
uma primeira aprossimação serà de 35 cm (cúpula + sola 
interior).

Para condições de vinculo ou cargas particolares convem 
exeguir uma modelação sobre medida e entra em conta-
to com o escritório  técnico de Geoplast. 

A 200+200 kg/m2 

B 400+300 kg/m2 

C 600+300 kg/m2

Luz de calculo (m)

E
sp

es
so

r 
la

je
 (c

m
)

Para uma laje de 30 + 5 cm (30 cm de cúpu-
la + 5 cm de sola interior) com vigade 16 cm o 
consumo de concreto serà igual a 0.189 m3/
m2 por um peso de 472.50 kg/m2.

avaliação
espessor

Consumo
de concreto

Esemplo

Exempio

PRODUTO

Largura 
viga 

(T) 
cm

inter- eixo 
viga 

(I) 
cm

Volume CLS 
nivelada 

m3/m2

Volume CLS laje 
m3/m2

Espessor 
Capa 

H1 = 50 mm

Espessor 
Capa 

H1 = 100 mm

Espessor 
Capa 

H1 = 150 mm

SKYDOME 
H200

12 82 0.080 0.130 0.180 0.230

16 86 0.091 0.141 0.191 0.241

20 90 0.100 0.150 0.200 0.250

SKYDOME 
H250

12 82 0.099 0.149 0.199 0.249

16 86 0.113 0.163 0.213 0.263

20 90 0.125 0.175 0.225 0.275

SKYDOME 
H300

12 82 0.123 0.173 0.223 0.273

16 86 0.139 0.189 0.239 0.289

20 90 0.153 0.203 0.253 0.303

SKYDOME 
H350

12 82 0.151 0.201 0.231 0.301

16 86 0.169 0.219 0.269 0.319

20 90 0.185 0.235 0.285 0.335

SKYDOME 
H400

12 82 0.185 0.235 0.285 0.335

16 86 0.205 0.255 0.305 0.355

20 90 0.222 0.272 0.322 0.372

i
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GEOPLAST S.p.A.
35010 Grantorto PD - Italia - Via Martiri della Libertà, 6/8
tel +39 049 9490289 - fax +39 049 9494028
e-mail: geoplast@geoplast.it  -  www.geoplast.it re

v.
0

0
0

 - 
0

4/
20

14


