
BelgoRevest®
Saiba mais sobre o 



BelgoRevest® é uma tela eletrossoldada 
galvanizada empregada principalmente nos 
reforços ou estruturação de revestimentos 
argamassados (emboço ou massa única).

O BelgoRevest® é ofertado com arames na  
bitola de 1,24 mm, na malha de 25x25 mm,  
o que resulta numa taxa de aço de 0,776 kg  
por m² de tela, provendo um reforço excepcional 
para os revestimentos argamassados. O rolo de 
BelgoRevest® vem com 25 metros de extensão e 
na altura de 50 cm. Essas dimensões apresentam 
compatibilidade com a versatilidade de aplicações do 
produto. Sob encomenda em lotes mínimos de 100 
rolos, a Belgo Bekaert Arames pode produzir rolos 
com alturas distintas (1,0 / 1,5 e 2,0 m).

O que é BelgoRevest®?

BelgoRevest®
Dimensões da 
malha (mm)

Comprimento x altura 
do rolo (m)

25 x 25 25 x 0,5

Bitola do arame 
(mm)

Revestimento 
do arame 

1,24

Galvanizado tipo camada leve 
(mín. 35 g/m² conforme NBR 

6331:2010)

Galvanizado tipo camada pesada 
(mín. 150 g/m² conforme NBR 

6331:2010)

A tela BelgoRevest® pode 
ser usada nos revestimentos 
argamassados, empregada 
como reforço para prevenir 
o surgimento de fissuras e 
como reforço para recuperar 
uma trinca já estabelecida  
no emboço e reboco.

Sabemos que, em geral,  
o movimento diferencial é 
uma das principais causas de 
trincas nas paredes. Devido à pequena espessura 
dos revestimentos, os processos de fissuração são 
críticos frente às deformações impostas.

Na indústria da construção civil, o emprego do 
produto BelgoRevest® extrapola o campo dos 
revestimentos argamassados, podendo ser 
empregado, por exemplo, em processos industriais 
de componentes de sistemas construtivos 
envolvendo argamassa, concreto ou materiais 
isolantes. Confira a amplitude de sua utilização no 
próximo tópico.

Por que usar BelgoRevest®?



Onde o BelgoRevest® é usado?

Situações 
de uso

Ocorrências
Exemplos e 

observações

Região de 
transição: 

viga de con-
creto armado 

e alvenaria

Movimentos diferenciais 
entre a viga de concreto 
armado e a parede são 
potenciais causadores 

de fissuras.

Interface das paredes de 
vedação em geral com os 

elementos estruturais.

Revesti-
mentos com 

elevadas 
espessuras

Camadas de revesti-
mentos argamassados 

excessivamente espessas 
(acima de 3 cm) podem 

apresentar fissuração 
(retração), destacamentos 
(aderência) e ruptura por 

cisalhamento.

Erros de prumada corrigi-
dos com "engrossamento" 

do revestimento arga-
massado. Entretanto, há 

limites para essa correção; 
a engenharia da obra 

deve avaliar a sua 
viabilidade técnica.

Revestimen-
tos sobre 

superfícies de 
baixa anco-
ragem e/ou 
aderência

A base ou substrato 
apresenta superfície de 
baixa ancoragem e/ou 

aderência da argamassa, 
deixando o revestimento 

propenso ao 
destacamento.

Paredes que recebem 
mantas asfálticas para 

impermeabilização (faixa 
inferior de paredes de 

cobertura, reservatórios).

Reforços 
localizados 

(argamassa)

Cantos vivos das alvena-
rias rebocadas são regiões 

de maior concentração 
de tensões, podendo 

apresentar processo de 
fissuração.

Paredes com degraus, 
paredes com portas e 
janelas sem peças de 

enrijecimento (vergas e 
contravergas). Cantos de 
paredes sujeitos a impac-
tos acidentais frequentes.

Situações 
de uso

Ocorrências
Exemplos e 

observações

Reforços 
localizados

Regiões de baixa espessu-
ra de concreto tornam-se 

muito vulneráveis ao 
processo de fissuração 

frente às deformações e 
tensões impostas.

Edifícios de paredes 
de concreto, reforços 

bilaterais das faixas junto 
à região de passagem dos 
eletrodutos nas paredes.

Recuperação 
de trincas

Paredes fissuradas ou 
trincadas podem ter seu 
revestimento recuperado 

pela reconstrução em 
faixas de um revestimento 

argamassado armado.

Recuperação de trincas 
em paredes de vedação 

em geral.

Painéis de 
vedação pré-
fabricados ou 
pré-molda-

dos

Produtos ou processos 
industriais a partir de 
painéis delgados de 

vedação pré-fabricados 
ou pré-moldados podem 
demandar revestimentos 
argamassados estrutura-

dos em aço.

Painéis arquitetônicos 
pré-fabricados. Vedações 

de sistemas de portas 
embutidas. Processos 

construtivos monolíticos 
ou não com argamassa 
armada projetada sobre 

núcleo isolante.

Obras de fer-
ro-cimento

Delgadas camadas de 
argamassa estruturada 

necessitam de uma malha 
de aço leve e fechada o 

suficiente para assegurar a 
aplicação e sustentação da 
argamassa até a sua cura.

Estruturas em geral 
concebidas por ferro-
cimento (por exemplo, 

reservatórios).

Outros 
sistemas 

construtivos 
a seco

Superfície de apoio ou 
suporte para outros mate-
riais, sem envolvimento de 

"argamassagens".

Suporte ou apoio de 
materiais isolantes termo- 

acústicos (lã de rocha, 
espumas, isopor, etc.) em 
forros ou painéis de veda-
ção de cabines especiais.



A escolha da tela para reforço do revestimento deve 
ser norteada pelo tipo e qualidade do produto.

As telas de malhas eletrossoldadas são mais rígidas, o 
que facilita a instalação, especialmente sobre o plano 
vertical das paredes. As primeiras telas de reforço de 
argamassas eram do tipo estuque, de configuração 
mais frouxa e com malhas excessivamente abertas, 
seguidas pelas telas hexagonais galvanizadas, estas 
de malhas mais fechadas e rígidas que as primeiras. 
A malha eletrossoldada tem apresentado adoção 
crescente no mercado de revestimentos.

O produto original BelgoRevest® tem padrão de 
qualidade garantido. Isto implica dizer que a bitola, 
a resistência mecânica do arame e dos pontos de 
solda e a gramatura mínima de zinco (mín. 35 g/
m2 conforme NBR 6331:2010) na galvanização dos 
fios são parâmetros técnicos assegurados pela Belgo 
Bekaert Arames.

Escolha do BelgoRevest®

Nos revestimentos argamassados, o BelgoRevest® 
deve ser colocado após a realização do chapisco, 
seja este do tipo convencional ou industrial (rolado 
ou colante). Na sequência, a argamassa do emboço 
deve ser energicamente lançada e comprimida sobre 
a tela, propiciando uma total penetração pela malha 
e aderência com a camada chapiscada.

No caso de reforço de revestimentos argamassados 
mais espessos, pode ser necessário mais de uma 
camada de tela de reforço, de forma a executar o 
revestimento em camadas de aproximadamente 2 cm.



Como usar BelgoRevest®?
A tela BelgoRevest® pode reforçar o revestimento 
argamassado sob duas formas distintas de aplicação. 
A primeira forma de aplicação é conhecida como 
argamassa armada, estando a tela posicionada no 
eixo médio da camada de revestimento (emboço ou 
massa única) cuja faixa se pretende reforçar.

Na argamassa armada, após o chapisco convencional 
ou industrial (colante), inicia-se o emboço até atingir 
a metade da espessura especificada, aplica-se então 
a tela comprimindo-a contra a massa já chapada e 
completa-se a execução da camada finalizando-a 
em uma espessura de 25 a 30 mm, ou como melhor 
especificado em projeto.

A segunda maneira de aplicá-la é sob o conceito 
de ponte de transmissão, especialmente nas faixas 
de transição entre vigas e paredes de vedação. 
Nesta aplicação, após a execução do chapisco, a tela 
BelgoRevest® deve ser fixada pelas bordas por meio 
de fixadores como grampos, chumbadores ou pinos 
de aço, instalados sobre parte inferior da viga de 
concreto armado e parte superior da alvenaria.

Para que a tela fique perfeitamente embutida na 
argamassa, pequenos espaçadores (metálicos, 

plásticos ou cerâmicos) podem ser úteis para 
assegurar este distanciamento.

Na ponte de transmissão, a literatura indica o 
detalhe construtivo de colocação de uma fita de 
polietileno (largura de, aproximadamente, 7,5 cm)  
ao longo da linha de interface estrutura-alvenaria 
antes da aplicação da tela de reforço e da 
argamassa de maneira que, nesta estreita região da 
lâmina plástica, a argamassa não fique em contato 
com a base. Entretanto, visando a simplificação 
construtiva, há construtores que dispensam a 
colocação desta fita plástica.

O BelgoRevest® estando corretamente 
posicionado sobre o chapisco, aplica-se a 
argamassa da camada de emboço ou massa única, 
comprimindo-a a favor de uma melhor ligação 
ao chapisco e de um melhor embutimento da 
tela. Na ponte de transmissão a espessura do 
revestimento argamassado deve estar entre 20 a 
25 mm ou como melhor prescrito pelo projeto.



Muitas manifestações patológicas envolvendo 
processos de fissuração e destacamento do 
revestimento argamassado sobre superfícies de 
concreto armado estão ligadas à baixa aderência do 
chapisco, sobre a base ou substrato.

A tela BelgoRevest® contribui para a redução 
destas manifestações patológicas e fica associado 
a ela o conceito de que melhora a aderência do 
revestimento argamassado sobre a superfície de 
concreto. Na verdade, muito se pode fazer antes de 
se empregar o produto BelgoRevest®.

Cuidado especial deve ser dado à verificação da 
condição de limpeza das superfícies de concreto 
armado antes da realização do chapisco.
Esta limpeza, além de remover por raspagem 
depósitos irregulares de argamassa, visa a remoção 
do depósito excessivo de material pulverulento e 
eventual resíduo de desmoldantes sobre as vigas e 
outras partes da estrutura de concreto armado. 
O emprego de equipamentos de lavagem com água 
sob pressão constitui uma alternativa tecnicamente 
viável e eficiente para assegurar uma superfície 
limpa antes do chapisco.

O chapisco colante (feito com argamassa 
industrializada apropriada e com o emprego de uma 
desempenadeira com dentes) sobre as faces da viga 
de concreto armado deve ser mantido.

O chapisco colante industrializado, além de 
apresentar boa adesão, deixa sulcos e elevações 
produzidos pelos dentes da desempenadeira que 
proporcionam uma superfície rugosa eficiente.

Essas condições aumentam a aderência das 
interfaces das camadas de revestimento  
(substrato-chapisco e chapisco-emboço) e 
favorecem o posicionamento da tela no interior da 
camada de emboço.

Limpeza do substrato Chapisco



Notas Finais

1) Para eficiência e durabilidade do BelgoRevest®, o mesmo deve estar 
posicionado no eixo médio da espessura da argamassa de revestimento;
2)  a - O BelgoRevest® é protegido por uma camada mínima de  
      zinco de 35 g/m² (NBR 6331:2010), indicada para emprego em  
      áreas secas e atmosferas não agressivas;

      b - Para revestimentos argamassados em áreas úmidas ou  
      de moderada agressividade ambiental, recomendamos o uso do  
      BelgoRevest® com uma camada mínima de zinco de 150 g/m²  
      (NBR 6331:2010);

      c - Em atmosferas muito agressivas ou com possibilidade de  
      ataque por cloretos ou outro agente agressor, não  
      recomendamos o emprego do BelgoRevest®;
3) Um Projeto de Alvenaria e seus Revestimentos, executado 
por profissional experiente, permite ganhos com produtividade, 
racionalização e minimização de manifestações patológicas. As 
recomendações descritas neste material são de cunho genérico, 
devendo o construtor/usuário orientar-se sempre pelas especificações 
e detalhes executivos do Projeto de Alvenaria e seus Revestimentos.
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