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DESCRIÇÃO: 
 

Acessórios fabricados à base de placa de gesso laminado reforçado 
com fibras. 

 

 
 

 

APLICAÇÕES: 
 

Acabamento curvo de uniões entre paramento vertical e teto em 
sistemas de placa de gesso laminado. 

VANTAGENS: 
 

- Permite um acabamento decorativo do ângulo de união entre 
divisória ou revestimento e o teto. 

- Permite ocultar os cabos de instalações. 
- Disponível em dois tamanhos para adaptar-se aos 

requerimentos do projeto. 
- Permitem ser cortadas na medida desejada. 
- Facilidade e rapidez na instalação. 
- Flexibilidade na construção, que permite adaptar-se a 

qualquer tipo de projeto. 
 

DADOS TÉCNICOS: 

 

 

 
CORNIJA COR PM 

 
CORNIJA COR GM 

 Comprimento (mm): 3.000, 3.500 3.000, 3.500 

 Altura (mm): 67 83 

 Largura (mm) 67 83 

 Acondicionamento: Lote 528 uds. Lote 378 uds. 

 
COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO 
 

Estes conceitos não dependem do produto, mas do Sistema Placo 
completo. 
Consultar catálogos correspondentes ao Sistema Placo para cada 
caso. 
 

 
FORMA DE APLICAÇÃO: 

 
Consultar o Manual do Instalador de Placo 

ARMAZENAMENTO  E CONSERVAÇÃO: 

 
Armazenar a coberto, ao abrigo da luz solar e da chuva. 
 
 

PRODUTOS COMPLEMENTARES: 

 
Placas de Gesso Laminado Placo, perfis, massas e demais 
acessórios Placo 

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa-fé, baseadas no conhecimento atual e na experiência de SAINT-GOBAIN 
PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando corretamente armazenados, manejados e instalados em situações normais, e dentro do prazo da sua vida útil. Todos los pedidos são aceites de 
acordo com os términos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento em vigor. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de modificar as especificações técnicas do 
produto sem prévio aviso. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão atualizada das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite. 

Saint Gobain Placo Ibérica. Sede: Calle Príncipe de Vergara 132, 28002-Madrid. Atenção ao Cliente: +34 902 253 550 / +34 902 296 226; 
www.placo.pt 
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