
 

 

FICHA DE PRODUTO 
PLACAS Placomur® Th 38  

FP - PGL – Placomur®  Th38 Rev: 05-19 
 
DESCRIÇÃO: 
 
 
Painel de isolamento térmico formado por uma Placa de Gesso Laminado com 
cartão de face dupla e núcleo de gesso de origem natural e poliestireno 
expandido.  
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
 
Construção de sistemas de obra seca em interiores: 

- Revestimentos diretos 
Utilização sobretudo em sistemas de construção com necessidade de 
isolamento térmico 
 

 

VANTAGENS: 
 

- Facilidade e rapidez na instalação 
- Apresenta um acabamento pronto para pintar  
- Isolamento térmico eficaz 
 

DADOS TÉCNICOS:  
 

• Denominação: 10+20 10+40 10+60 10+80 
• Espessuras (e + e’) 

(mm): 9,5+20 9,5+40 9,5+60 9,5+80 

• Comprimentos (L) 
(mm): 

2500 
2600 

2500 
2600 

2500 
2600 

2500 
2600 

• Peso aprox. (kg/m 2) 7,6 7,8 8,1 8,4 
• Embalagem: 

(Placas/lote) 
 
 
 
 

40 24 16 13 

As Placas de Gesso Laminado são fornecidas nos lotes indicados na 
presente ficha de dados do produto, encontrando-se os elementos de 
separação entre lotes aderidos à placa inferior de cada um dos lotes. 

 

• Superfície cartão: Bege 
• Dorso: Poliestireno - EPS-EN 

13163-T1-L1-W1-S1-
P3-BS115-DS(N)5  

• Tipo de bordo longitudinal: Bordo afinado (BA) 
• Tipo de bordo transversal: Bordo quadrado (BC) 
• Coef. condutividade térmica placa: 0,25 W /mK 
• Coef. condutividade térmica isolamento: 0,038 W / mK 
• Reação ao fogo da superfície visível: B s1 d0 
• Largura: 1200 mm 

  
  
  
  
  
 

 

 
REGULAMENTAÇÃO: 
 

- UNE-EN 13.950 
 

 
COMPORTAMENTO FRENTE AO FOGO / ACÚSTICO: 
 
Estas questões não dependem do produto, mas sim do sistema 
completo. 
Consulte os catálogos correspondentes ao sistema para cada caso. 
 

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO : 
 
Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, 
mantendo-as num local coberto e resguardado da luz solar e da chuva. 

PRODUTOS COMPLEMENTARES: 
 
Massa de fixação MAP, fita de juntas e outros acessórios Placo® .   

MANIPULAÇÃO: 
 
Quando as placas são transportadas com empilhadores, os garfos deverão 
estar abertos ao máximo. 
Recomenda-se especial atenção com a manipulação e transporte das placas 
tendo em conta o elemento de suporte sobre o qual as mesmas serão 
colocadas. 
 

FORMA DE MONTAGEM: 
 
Consultar o Manual do Instalador. 
 

 
A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são facultadas de boa fé, baseadas no conhecimento atual e na 

experiência da SAINT - GOBAIN PLACO IBERICA S.A. com os seus produtos, quando corretamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro da sua 
vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas Condições Gerais de Venda e Fornecimento vigentes. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-
se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e atualizada versão das Fichas de Dados de 

Produtos, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. 
 

 
 
 
 
UNE-EN 13.950 
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