Veja abaixo alguns de nossos Tijolos Ecológicos:
TIJOLO MODULAR
Em tempos de aquecimento global, o jolo ecológico ou jolo
modular destaca-se por não poluir. O jolo é ecológico porque
diferentemente do jolo convencional não precisa ser cozido
em fornos, eliminando assim a u lização de lenha e a
derrubada de dez árvores para a fabricação de mil jolos. Sem
lenha também não há fumaça e, por conseqüência, não há
emissão de gases de efeito estufa. Além disso, sua composição
é formada por terra, água e cimento.

TIJOLO CANALETA
Quando concretados os jolos canaletas formam as
vigas do projeto ou as chamadas cintas de amarração,
são u lizadas também embaixo e em cima das janelas
(verga e contra-verga), nas paredes a 1m de altura
(formando cinta de amarração) e no respaldo antes do
oitão. Os jolos canaletas são usados também como
condutores do sistema hidráulico e elétrico gerando
uma economia de material ( caixa de luz e conduites).

MEIO TIJOLO
Por esse material u lizar um projeto de modulação, cada jolo
tem seu lugar deﬁnido na obra. As extremidades das paredes
sempre terminam com uma ﬁada de jolo inteiro e uma com o
meio jolo (usado nos contornos das portas e janelas), o que
evita a quebra desordenada das peças na obra, causando uma
diminuição considerável de lixo produzido no local e no
desperdício de material.

Visite nossa unidade e começe a construir seu sonho!
Rua 10, nº520 - Polo Ind. e Com. Felipe S. - Colina - SP

Conheça as vantagens do nosso Tijolo Ecológico!
MUITO MAIS ECONÔMICO
Redução do custo ﬁnal da obra em até 40% em relação a
alvenaria convencional e em até 50% da parede de jolo
ecológico em relação ao uso de jolo de 6 furos;
99% da massa de assentamento reduzida;
Obra limpa e sem entulhos;
100% de redução no uso de madeiras nas caixarias dos
pilares, vergas e contra-vergas.

AGILIDADE E PRATICIDADE
O assentamento dos azulejos é direto sobre os jolos;
O reves mento é simples, usando-se apenas uma ﬁna
camada de reboco, textura, gesso ou graﬁato;
Todas a instalação hidráulica é embu da em seus furos
dispensando a quebra de paredes, como na alvenaria
convencional, e a elétrica também dispensando
conduites e caixas de luz.

ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO
Como o jolo ecológico possui dois furos, as paredes
formam um isolamento acús co, diminuindo os ruídos
provocados na rua para o interior da casa.
O furo dos jolos, formam câmaras térmicas fazendo
com que a temperatura interna seja menor nos dias
de calor e maior nos dias de inverno.

Saiba mais em:

www.ecopacheco.com.br
facebook.com/ecopacheco.br

Nosso endereço:

Rua 10, nº520 - Polo Ind. e Com. Felipe S.
Colina - SP / (17) 3341-4566

