
 

       TPQ2/1237/ATESTADOS/RS0xx 

 

Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall

A DRYWALL - Associação Brasileira do Drywall e a 

TESIS Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. atestam que a empresa:

RAZÃO SOCIAL

Marca comercial: 

Unidade Fabril Endereço CNPJ

XXX XXX XXX

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade dos Componentes para Sistemas Construtivos em Chapas de Gesso para Drywall do Programa Brasileiro de Qualidade e 

Produtividade do Habitat – PBQP-H, do Ministério das Cidades do Governo Federal, de acordo com o Relatório Setorial nº XXX, e está em conformidade nos seguintes componentes para 

sistemas em drywall em relação às referências normativas brasileiras e do Programa Setorial da Qualidade:

• Chapa de gesso tipo Standard (ST) e Resistente à Umidade (RU) de espessura 12,5mm e Resistente ao Fogo (RF) de espessuras 12,5mm e 15,0mm em conformidade com a NBR14715:2010 

(requisitos: Identificação, Dimensional, Rebaixo, Densidade superficial de massa, Dureza superficial, Resistência à ruptura na flexão longitudinal e transversal, Absorção de água - somente para chapa Resistente à Umidade);

• Perfis de aço Montantes 48, 70 e 90, Guias 48, 70 e 90, Canaleta C e Cantoneira CL em conformidade com os requisitos da NBR15217:2009 e do Programa

(requisitos: Identificação, Dimensional, Espessura do perfil, Massa do revestimento de zinco, Limite de escoamento e Resistência à corrosão);

• Suportes niveladores para perfil de aço Canaleta C e Tirante em conformidade com os requisitos da NBR15758:2009 e do Programa

(requisitos: Identificação, Espessura do suporte, Resistência à tração no conjunto, Resistência à tração no pendural, Massa de zinco no suporte e no tirante e Resistência à corrosão no suporte);

• Massa Pronta e em pó para tratamento de juntas em conformidade com os requisitos da NBR15758:2009 e do Programa

(requisitos: Identificação da embalagem, Craqueamento/fissuração, Fissuração da massa nas bordas da fita, Aderência da fita à massa e Retração);

• Fita de papel para tratamento de juntas em conformidade com a NBR 15758:2009 

(requisitos: Identificação; Resistência à tração; Estabilidade dimensional e Dimensional);

• Parafuso nas tipologias chapa de gesso/metal (TA25 e TA35) e metal/metal em conformidade com a NBR 15758:2009 

(requisitos: Identificação; Resistência à torção; Poder de perfuração e Resistência à corrosão);

Para maiores informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar o site: http://pbqp-h.cidades.gov.br/

Esta qualificação é válida a partir do dia XX de XXX de 2015 até o dia XX de XXX de 2015. 

Associação Brasileira do Drywall

Rua Júlio Diniz, 56 cj. 41 – São Paulo - SP

TESIS Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda.

Rua Guaipá, 486 – São Paulo - SP

São Paulo, 19 de outubro de 2015

 

 
 

ATESTADO DE QUALIFICAÇÃO 
Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Madeira MDF e MDP 

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) e a Tecnologia e Qualidade de Sistemas em Engenharia Ltda. (TESIS), atestam que a empresa 

Razão Social da Empresa 

Unidade Fabril Endereço CNPJ 

xxxx xxxx xxxx 

está qualificada junto ao Programa Setorial da Qualidade de Painéis de Madeira MDF e MDP, do PBQP-H, de acordo com o Relatório Setorial nº015, e produz painéis de 
madeira relacionados abaixo, alvos do referido Programa, em conformidade com os requisitos especificados nas Normas Técnicas Brasileiras ABNT NBR 15.316-2:2015, 
ABNT NBR 14.810-2:2013 e ABNT NBR 15.761:2009. 

 Marca comercial (painel de madeira MDF com 15 mm de espessura, tipo MDF, não estrutural para uso em condições secas, sem revestimento ou com revestimento 
laminado decorativo de baixa pressão, na cor branca nas duas faces) 

 Marca comercial (painel de madeira MDP com 15 mm de espessura, tipo P2, não estrutural para uso em condições secas, sem revestimento ou com revestimento 
laminado decorativo de baixa pressão, na cor branca nas duas faces) 

Os ensaios são realizados pela TESIS, laboratório de ensaios acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, sob o no CRL 162, exceto os ensaios de 
determinação do teor de formaldeído, que são realizados no Instituto de Tecnologia do Paraná (TECPAR), acreditado pela CGCRE de acordo com a ABNT NBR ISO/ IEC 17025, 
sob o nº CRL 244. 

Para mais informações sobre o Programa Setorial da Qualidade, acessar os sites: http://pbqp-h.cidades.gov.br, www.iba.org ou www.tesis.com.br.  
 

Esta qualificação é válida para o período de: xx de xxx de 2016 a xx de xxx de 2016. 
 

 
 

 

Gerente do Programa Setorial da Qualidade 

 

www.iba.org 

 

 

www.tesis.com.br 

Tecnologia e Qualidade de Sistemas em 

Engenharia Ltda. - TESIS 

Rua Guaipá, 486 – São Paulo/SP 
 

 

São Paulo, xx de xxxx de 2016. 
 

http://pbqp-h.cidades.gov.br/
http://www.iba.org/
http://www.tesis.com.br/

