
 

 

FICHA DE PRODUTO 
BANDA ESTANQUE PLACO 

FP – AC - B. ESTANQUE Rev: 04-16 
 
DESCRIÇÃO: 

 
Junta de espuma de polietileno de células fechadas 
(fisicamente reticulada) com um lado autoadesivo. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

 
Construção de sistemas com Placa de Gesso Laminado em interiores: 

- Colada no canal inferior, proporciona estanqueidade na base de 
divisórias ou de revestimentos de paredes. 

- Colocada nos canais (superior e inferior) ou nos montantes de 
arranque, permite otimizar o isolamento acústico do sistema. 

 

 

DADOS TÉCNICOS: 
 
 

 Largura (a) (mm): 45 70 

 Espessura (e) (mm): 3 3 

 Comprimento (m) 30 30 

 Embalagem: 
(Rolos/caixa) 

10 15 
 

 Densidade (kg/m
3
): 33 ± 3,5 

 Resistência à tração (kPa): 
Longitudinal: 400 ± 4% 

Transversal: 265 ± 4% 

 Alongamento após rutura (%): 
Longitudinal: 130 ± 4% 

Transversal: 125 ± 4% 

 Resistência à compressão (kPa): 

A 10%: 19 

A 25%: 40 

A 50%: 105 

 Dureza (Shore “0”/”00”): 17/50 

 Absorção de água após 7 dias (%vol): < 1 

 Gama de temperaturas de utilização (ºC): -30/+100 

 Condutividade térmica (a 40ºC): 0,039 W/mK 

  

  

  
 
FORMA DE MONTAGEM: 

 
Consultar o Manual do Instalador PLACO. 
 

 
COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO: 

 
Estes conceitos não dependem do produto, mas 
sim do Sistema completo. 
Consultar, para cada caso, os catálogos 
correspondentes ao sistema (também disponível 
em www.placo.es). 
 

 
ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO: 

 
Armazenar, mantendo o produto em local coberto, nunca à intempérie, e 
protegido da luz solar e da chuva. 

 
PRODUTOS COMPLEMENTARES: 

 
Placas de Gesso Laminado, perfilaria, massa de 
juntas e de colagem, parafusos, fitas, ferramentas e 
outros acessórios PLACO.   
 

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da 
SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as 
encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as 
especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos 
caso nos seja solicitado. 
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