Aços Longos

Armadura Pronta

Central de Relacionamento
longos.arcelormittal.com

Seguindo a tendência mundial da industrialização na construção civil, a ArcelorMittal sai na frente e apresenta a Armadura Pronta. Uma
solução que vai além do serviço de corte e dobra do aço já oferecido pelo Belgo Pronto e entrega a estrutura pronta e armada para
aplicação na fôrma, de acordo com o projeto da obra.
Uma verdadeira Solução Estrutural que reduz a demanda de operários na obra, além de ser um diferencial para construtoras em
tempos de escassez de mão de obra.
Depois de cortado e dobrado conforme as normas da ABNT, todo material é entregue soldado, seguindo rigorosos processos d
e
controle, o que garante mais rigidez às armaduras que, por sua vez, são entregues identificadas, de acordo com o cronograma de
execução da obra.

Vantagens
• Oferta da Solução Estrutural completa – aço cortado,
dobrado e armado
• Racionalização de mão de obra na fase estrutural, levando
à redução de custos e de possíveis passivos trabalhistas
(eliminação da informalidade)
• Diminuição dos riscos de acidentes
• Facilidade no planejamento executivo da estrutura
• Garantia de qualidade industrial, com a utilização
de tecnologia de ponta e mão de obra especializada
• Melhoria dos controles executivos com a industrialização
dos processos de produção

• Garantia do posicionamento exato das peças estruturais do
elemento por meio de solda
• Conferência do elemento estrutural antes do posicionamento
na fôrma, garantindo fidelidade do projeto estrutural
• Assistência técnica especializada
• Identificação detalhada dos elementos estruturais
• Fornecimento de relatórios gerenciais
• Redução dos prazos executivos da estrutura na obra
• Otimização do canteiro de obras

Sustentabilidade
A utilização de Armadura Pronta contribui para o desperdício zero de aço, sem sobras nem pontas na obra, pois
todo o processo de corte, dobra e armação é realizado pelo Belgo Pronto. As armaduras são produzidas com
vergalhões da ArcelorMittal CA 50 e 60 soldáveis, produtos certificados com o Selo Ecológico Falcão Bauer,
que garante a utilização de material reciclado em todo o caminho percorrido pelo aço, desde a produção até sua
aplicação. Ao utilizar materiais com o selo, construtoras e c onsumidores podem obter certificações ambientais
para seus empreendimentos, em especial a Leed (Leadership in Energy and Environmental Design), do Green
Building Council, que reconhece os chamados “prédios verdes”.

Armadura Pronta. Uma verdadeira Solução Estrutural para obras de todos os portes.
ArcelorMittal. Soluções em aço seguro e sustentável.
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