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FICHA DE PRODUTO 
MASSA DE JUNTAS – PROMIX® HYDRO 

FP – PGL – PROMIX® HYDRO Rev: 01-18 

 
DESCRIÇAO: 
 
Massa de secagem preparada para o tratamento de juntas nos sistemas construtivos 
com Placas de Gesso Laminado H1. 
 
CAMPOS DE APLICAÇAO: 
 

Construção de sistemas de obra seca em interiores:  
- Divisórias /partições.  
- Revestimentos de paredes autoportantes / diretos.  
- Tetos contínuos.  
- Elementos decorativos.  
- Enchimento em reparações com sistemas de placa de gesso 
laminado.  

Adequada para:  
- Habitações de nova construção ou reabilitação.  
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.  

 
Será utilizada principalmente em sistemas construtiv os em 
locais húmidos. 
 

 

 
 
 
 

 

VANTAGENS: 
 

o Reduzida absorção de água, máxima resistência à humidade.  
o Melhora a aderência da fita de rede em zonas de humidade muito intensa.  
o Adequada para o enchimento e o acabamento da junta, especialmente 

indicada para zonas de ambiente húmido, como cozinhas, casas de banho, 
zonas de semi-intempérie, etc.  

o Mistura pronta a aplicar.  
o Cor verde clara, acinzentada, que permite ser facilmente reconhecida.  
o Boa qualidade de acabamento.  

 

DATOS TÉCNICOS:  
 

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO: 
 
Armazenar sobre superfícies planas e nunca à 
intempérie, mantendo o produto em local coberto e 
protegido da luz solar e da chuva. 
O tempo máximo de conservação é o indicado no 
balde, sempre que não tenha sido aberto..  

• Secagem: 
• Tempo de utilização uma 

vez aberto: 

8h/10h em função do clima. 
Vários dias com o recipiente 
fechado 

• Tª para o seu uso correto: 
• Embalagem: 
• Rendimento: 

 
 
 

> 10ºC 
Balde de 11Kg. 
0.3l/m² (enchimento e 
tratamento de juntas 
1 l/m² (acabamento 1 mm de 
espessura) 

• Tempo de repouso da 
mistura: 

• Designação: 

 
10 min. 
Massa de secagem hidrófuga 
(H1), de aplicação manual tipo 
3A (UNE 13963) 

PRODUCTOS COMPLEMENTARES: 
 
Placa de gesso laminado, perfilaria, parafusos, fitas 
de papel e demais acessórios Placo®, e em 
especial os recomendados para os Sistemas 
Placo®. • Reação ao fogo : B2,s1-d0 

• Níveis de acabamento : Q1, Q2, Q3,Q4 

NORMATIVA: 
  

o UNE - EN 13963 (Materiais para juntas de PGL) 
o Marcação CE segundo EN 13963 

MANIPULA ÇAO: 
 
É aconselhável a utilização de luvas, óculos e 
máscara. 

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 APLICA ÇÄO: 
 
Para mais informação consultar a documentação 
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, manipulados 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.   EN 13963 


