
 

 

FICHA DE PRODUTO 
MASSA DE JUNTAS  - Placo® SN 

FP - PAS – SN Rev: 01-18 
 
DESCRIÇÃO: 
 
Massa de secagem em pó destinada ao tratamento de juntas nos Sistemas 
Construtivos em Placa de Gesso Laminado. 
 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
 
Construção de sistemas de obra seca em interiores:  

- Divisórias. 
- Revestimentos autoportantes / diretos. 
- Tetos contínuos. 
- Elementos decorativos. 

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

etc. 
 
 

  

VANTAGENS: 
 

- Válida tanto para o enchimento como para o acabamento da junta. 
- Facilidade na mistura, aplicação e lixagem. 
- Boa qualidade de acabamento. 
- Apta para o tratamento mecânico das juntas. 
- Flexibilidade na construção, que permite adaptar-se a qualquer tipo 

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

DADOS TÉCNICOS:  
 

 

• Tempo de secagem: 
12 / 48 Horas 
(Dependendo das zonas) 

• Tempo de uso uma vez misturado: 
Vários dias 
(Com o recipiente fechado) 

• Temperatura para uso correto: > 5 °C 

• Tempo de repouso da mistura: 10 Minutos. 

• Fator de amassado (água / gesso): 13-14 l / 25 kg 

• Reação ao fogo: A2 s1 d0 

• Acondicionamento:  Sacos de 25 kg (±5%) 

 
NORMATIVA: 
 

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

 
COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO: 
 
Consultar informação e ensaios correspondentes ao sistema completo 
para cada caso. 
 

ARMAZEMAMENTO E CONSERVAÇÃO: 
 
Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o 
material a coberto, resguardado da luz solar e da humidade. 
O tempo máximo de conservação é de 9 meses a partir da data de 
fabricação impressa no saco. 
 

PRODUTOS COMPLEMENTARES: 
 
Placa de gesso laminado, parafusos, fita de juntas de papel 
microperforado, banda armada e demais acessórios Placo®.   

 
MANIPULAÇÃO: 
 
É aconselhável o emprego de luvas e máscara. 
 

 
FORMA DE MONTAGEM: 
 
Consultar o Manual do Instalador 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.es 

 

UNE – EN 13963 


