
 

 
FICHA DE PRODUTO 

PLACOSTIC STANDARD BALDE 

 
 

 

FP – PYL – PLACOSTIC EST CU Rev: 12-12 

 
DESCRIÇÃO: 
 
Pasta multiuso para estucar interiores, alisar e tapar fissuras. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO:  
 

- Enchimento de orifícios, descascamentos, riscaduras, fissuras (que não 
venham a sofrer movimentos), reboco, nivelamento e alisamento de superfícies 
em interiores. 

- Reparação de pequenas imperfeições em superfícies com absorção baixa ou 
média, incluídas paredes nas quais tenha sido arrancado papel pintado, 
alcatifas ou telas. 

 
VANTAGENS:  
 

- Facilidade na aplicação e lixagem. 
- Boa qualidade de acabamento. 
- Flexibilidade na construção, que permite adaptar-se a qualquer tipo de projecto, 

permitindo tanto formas regulares como arredondadas. 
- Apresenta um acabamento pronto para pintar. 

DADOS TÉCNICOS:    

- Secagem: 2 – 48 h dependendo do clima 

- Temperatura de utilização: 5ºC – 30ºC (humidade relativa < 75 %) 

- Rendimento: 1 – 1,5  Kg. por m2 

- Acondicionamento: Baldes de 5 e 20 Kg.  

 
 
 
 
 

PREPARAÇÃO DO SUPORTE:  
 
O suporte deve estar são e consistente, sendo capaz de suportar o peso e 
tensão das camadas de produto aplicadas posteriormente sem se 
desagregar ou alterar a sua estrutura, por isso será necessário eliminar as 
camadas de tinta mal aderidas, restos de papel, ou qualquer outro elemento 
que possa provocar o desprendimento do produto uma vez aplicado. 
O paramento deve estar isento de pó, gordura, fungos, ou qualquer outro 
material que possa dificultar a correcta aderência do produto ou provocar o 
seu posterior desprendimento. 
Caso necessárias as superfícies deverão ser reparadas, até que se consiga 
um suporte consistente. 
As fissuras ou orifícios maiores deverão ser tratados com uma aplicação 
bastante mais espessa de Placostic Standard. 
Se a superfície a tratar for muito absorvente, deverá aplicar-se o regulador 
de absorção Iberprimer. 
Sobre suportes muito lisos, é recomendável lixar ou riscar a superfície para 
uma maior aderência. 

MODO DE EMPREGO: 
 
1.- Eliminar do suporte qualquer resto de pó. 
 
2.- Humedecer o substrato. 
 
3.- Aplicar o revestimento de enchimento com uma 
espátula. 
 
4.- Deixar secar (mínimo 2 horas). 
 
5.- O revestimento não se deve recobrir até à secagem 
total (variará segundo a espessura aplicado e a 
temperatura e humidade existentes). 
  
6.- Depois de passadas 24 horas da aplicação pode 
ser passado à lixa. 
 

  
COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO  
 
Estes conceitos não dependem do produto, mas do 
sistema completo. 
 

 
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:  
 
Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o 
material a coberto e resguardado da luz solar e da humidade. O tempo 
máximo de conservação é de 12 meses a partir da data de fabricação 
impressa na embalagem. MANIPULAÇÃO:  

 
É recomendável a utilização de luvas e máscara. 

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiência 
de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manejados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil.  
Todos os pedidos se aceitam de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. 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 actualizada versão das Folhas de Dados 
de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite. 
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