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QUEM SOMOS :  
 
A P&W Industry group  é uma empresa na área industrial sediada em Shangai China, com escritórios em Vigo Espanha,  
Lisboa Portugal e Brasil, e desenvolve e fabrica tecnologia "P&W painel" para a construção civil. 
Sustentabilidade é um dos valores da P&W Industry Group. O projeto foi concebido pensando em integrar sustentabilidade, 
aliada à alta tecnologia e ao bem-estar. A construção é executada com elementos pré-moldados de concreto, para o  
mínimo de impacto ambiental – como a preservação da natureza e de espaços aprazíveis para viver, trabalhar ou lazer.  
 
 
O bom relacionamento entre clientes, fornecedores, parceiros e colaboradores - é cada vez mais estreito. Facto que  
permite a P&W Industry um  know-how para trabalhar com a engenharia e arquitectura para um serviço completo e  
integrado no produto final. Além de oferecer uma boa solução estrutural, contribui para o sucesso do empreendimento, 
visando o retorno esperado ao investimento realizado pelo cliente.  
 
 
O Selo de Excelência QC 100  atesta sua eficácia e o cumprimento de todas as normas técnicas exigidas neste segmento. 
Com muitos projectos realizados, comprova sua competência efectiva para projectar, produzir, transportar e montar obras  
em P&W Painel com qualidade e segurança.  
 
 
A P&W está presente nos mais diversos segmentos de mercado. Acima dos negócios, valorizamos as pessoas que os  
realizam. 
É por este motivo que buscamos a melhoria contínua das pessoas, priorizando seu bem-estar, a seriedade e  
comprometimento em todas as acções realizadas.  
 
 
A P&W é empresa pioneira na construção de kit casas com o P&W Painel com óptimo comportamento da nossa tecnologia 
 no isolamento térmico e acústico. Este produto foi pensado para vários tipos mercados e budgets , para alcançarmos este 
objectivo fizemos as casas em kits para ter um valor competitivo. 



Construções em  P&W Painel  

• O conceito P&W  painel é uma tecnologia que se baseia num painel de 
cimento, eps e silicato de cálcio com muita rubustez, um alto rendimento 
termico e acustico  
• O processo construtivo anula todas as paredes estruturais, de forma a 
dar maior liberdade criativa ao arquitecto e facilitar futuras 
remodelações no espaço interior da casa 
• A construção em  painel EPS baseada em módulos individuais permite 
reduzir os custos da construção através da optimização da produção em 
ambiente fabril e da padronização da dimensão dos elementos 
construtivos 
 



Especificações 

Os painéis  P&W estruturais podem ser utilizados na montagem de casas ou utilizados como elementos  
de fachada na construção civil, os paineis  em alguns casos  juntam uma a construção metálica ou a pré-
moldados de cimento armado. 
Constituem uma vantagem em relação aos elementos construtivos  tradicionais ,como alvenaria, gesso  
cartonado, etc.  
Os ganhos em construção são diversos: rapidez de execução de obra, redução de mão-de-obra  
especializada e facilidade de adaptabilidade dos painéis a qualquer tipo de acabamento. 
As instalações técnicas, como hidráulica e elétrica, poderão ser aplicadas na  P&W Tecnologia , sendo que  
ainda poderão ser entregues em obra com estas já instaladas. Este tipo de acabamento está  
sujeito a  projeto especifico para a construção em quantidade. 
Os painéis P&W Tecnologia poderão ainda ser utilizados como lamina horizontal / laje de piso. 
A sua elevada resistência mecânica aliada a um sistema estrutural definido em projeto produz a  
vantagem de tornar o edifício/casa significativamente mais leve devido ao seu baixo peso por m 2 

As  laminas horizontais/lajes executadas com este tipo de material tornam-se igualmente resistentes ao 
impacto, tal   
como uma laje tradicional e trazem ainda as vantagens de um excelente isolamento térmico e  
acústico. 
Outras aplicações poderão ser ainda consideradas para a utilização deste tipo de material. 
Consideramos que esta  Tecnologia será uma mais valia n a construção de escolas, edifícios comerciais, 
hospitais e indústrias poderão beneficiar da aplicação deste método inovador, devido aos factores 
comparativos com a constução tradicional  



Vantagens 

 Vantagens  ou mais valias do metodo de construção da P&W Tecnologia  são: 
 

•   Estrutura leve 

•   Resistência á pressão  
•   Elevada resposta de  Isolamento acústico 

•   Elevada resposta de isolamento térmico 

•   Propriedades anti-fogo  
•   Redução de tempo na montagem 

•   Não necessita de estaleiro de obra 

•   Utilização dos paineis  como  lamina horizontal / lajes 
•   Resistência a pragas 
•   À prova de água 

•   Adequado para climas de baixa e alta temperatura 

•   Metodo de construção simples e eficiente 

•   Pouco desperdício em obra 



SISTEMA DE MONTAGEM 

A junção dos painéis com a estrutura de fundação ou laje é feita com a instalação de 
guias de perfil "U", constituídas de aço galvanizado, aparafusadas diretamente na 
estrutura por ,meio de parafusos inoxidáveis. 
Estas guias servirão ainda para o alinhamento perfeito da parede composta pelos 
painéis.   
A junção entre os painéis estruturais é feita com encaixe macho-fêmea, existente 
nos próprios painéis, acrescido do travamento entre painéis que será realizado 
através da inserção de estacas de aço. 
Concluída a junção entre os painéis e para a vedação total das fendas no encontro 
das placas,   será   aplicada   espuma   de   poliuretano   expansível   (PU),   com   
acabamento tradicional, conforme o projeto. 



•Definir em  fundações a colocação das paredes, fazendo em guia com perfil  
•Cortar o painel de acordo com a especificação de parede,  ou  fabrico previamente     
conforme o projecto de arquitetura 
•Fixação   de   guia   metálica U  para   posterior   aplicação   de   placas   na   posição  
• vertical/horizontal 
•Colocar espuma PU nas juntas dos painéis  
•Enchimento de junções com massa de acabamento 
•Aplicar fita para junta 
•Instalar cablagem electrica, aparelhagem elétrica, canalização águas e gaz  
•Colocação  portas e janelas  no painel pré moldado 
•Dependendo  da  qualidade  do  acabamento  desejado,  executar  a  instalação  de 
revestimento, pintura ou outras, seguindo o mapa de acabamentos existente 

 

INSTALAÇÃO E INSTRUÇÕES DE MONTAGEM: 



Varias opções de fundações  

Urbanismo e infraestruturas  



Montar casa facil !!  2  Semanas  



Montagem  facil  



Acessório de montagem e enchimento 

•  Espuma PU como adesivo e/ou enchimento. 
•  Encher com espuma PU as juntas entre placas obtendo um enchimento uniforme. 
•  No caso de teto, deixar um pequeno espaço entre a parte superior do painel e no 
teto, e  encha-o com espuma PU. 
•  A  espuma  PU  vai  expandir  lentamente,  assim  a  quantidade  utilizada  deve  ser  
   controlada. 
•  Uma lata de espuma PU tem um rendimento que equivale a 40 vezes o seu volume 
de enchimento. 



Estacas de aço  

As estacas  têm 25 centímetros de comprimentos por 6 milímetros de 
diâmetro. 
Devem ser instaladas na parte superior do painel, com um ângulo de 45 
graus, para fazer a ligação  um painel ao outro ou a um pilar de cimento. 
Deve ser colocada na lateral do painel , com um ângulo de 90 graus e 
soldada a uma coluna de aço, no caso de utilização de estrutura metálica. 



Painel  

Medidas  mm Peso  m2  Parede 

2270x600x 60 45 kg / ± 5 kg Interior 

2270X600x 75 50 kg / ± 5 kg Interior/ Ext 

2270x600x 90 55 kg / ± 5 kg Interior/ Ext 

2270x600x120 70 kg / ± 5 kg Interior/ Ext 

2270x600x150 90 kg / ± 5 kg Exterior 

2270x600x180 105Kg/ ± 5 kg Exterior 



ITEM 60 mm 90 mm 120 mm 60 mm 90 mm 120 mm 

Desempenho anti-impacto 
(nº de vezes) 

>/= 5 >/= 5 
 

>/= 5 >/= 6 >/= 8 
 

>/= 10 
 

Danos de flexão 
(nº de vezes acima do peso) 

>/=1,5 >/=1,5 
 

>/=1,5 
 

>/=2 
 

>/=2 
 

>/=2 
 

Força anti-pressão (Mpa) 
 

>/=3,5 
 

>/=3,5 
 

>/=3,5 
 

>/=5 
 

>/=5 
 

>/=5 
 

Coeficiente de alisamento >/=0,8 
 

>/=0,8 
 

>/=0,8 
 

>/=0,8 
 

>/=0,8 
 

>/=0,8 
 

Densidade de superficie (Kg/m²) >/=70 
 

>/=90 
 

>/=110 
 

>/=40 
 

>/=50 
 

>/=60 
 

Taxa de Humidade (a/%) 

Retracão de secagem (mm/m) >/=0,6 
 

>/=0,6 
 

>/=0,6 
 

>/=0,6 
 

>/=0,6 
 

>/=0,6 
 

Ponto único de força pendente (N) >/=1000 >/=1000 
 

>/=1000 
 

>/=1200 
 

>/=1300 
 

>/=1500 
 

Isolamento acustico (Db) >/=30 
 

>/=35 
 

>/=40 
 

>/=35 
 

>/=40 
 

>/=45 
 

Limite a prova de fogo (horas) >/=1 
 

>/= 1 
 

>/=1 
 

>/=3 
 

>/=4 
 

>/=4 
 

Coeficiente de transferência de calor (B/w/m²) >/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

>/=0,8 
 

>/=0,8 
 

>/=0,6 

Limite radioativo >/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

Index de radiação interna >/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

Index de radiação externa >/=1 
 

>/=1 >/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

>/=1 
 

Painel P&W tecnologia Tecnologia tradicional 



Desempenho acustico da tecnologia P&W , feito no instituto de supervisão da 
provicia do Hubei no centro de testes de construção  da Republica da China  

ITEM 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1000 Hz 2000 Hz 

Pressão sonora na origem 89,1 78,7 87,1 87,8 89,4 

Pressão sonora no Impacto 85,1 45,2 48,6 56,3 45,9 

Diferença de pressão sonora 24,0 33,5 38,5 31,5 43,5 

Estes testes indicam as respostas acusticas da tecnologia e as suas capacidades e 
vantagens em diversas aplicações na construção, tais como casas de habitação, Hospitais, 
Armazens industriais, areas comerciais e areas tecnicas.   



Villas  



Villas  



Villas  



Villas  



Modelos de casas com varias tipologias   



Construção em altura  









Tipologia 75 m2  



Tipologia T 2 



Tipologia T2  



Tipologia T2  



Moradias Geminadas 



Armazens  











Certificados  









    CHINA 

    P & W INDUSTRY GROUP LTD 

  Block C, 10 Th Floor, NO 508 Yishan Road, Xuhui DistricT 

    Shangai , China, 200030 

  Tel: Tel: +86 21 60315196 / 61311114  

   

  E-mail: pedro@pwindustrygroup.com 

      

    BRASIL 

    P&W Industria Modular  LDTA 

  Direção  Rodovia AL 101, KM 242,  Japaratinga  

    Alagoas – Brasil  

  Tel: 0055 24 2109 - 4916   

  E-mail: Itamar@pwindustrygroup.com 

      

    PORTUGAL 

    P & W Portugal 

    Carlos  Chumbinho 

                351-916255614       

    carloschumbinho@gmail.com 

     carloschumbinho@pwindustrygroup.com 

Contactos  : China, Brasil e Portugal  

mailto:carloschumbinho@gmail.com

