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SISTEMA DE ENCAIXE DESIGUAIS

PASTA JUNTAS 

PLACA 

PARAPASTAS

APLICAÇÃO

Elemento de base para sistemas construtivos verticais (paredes e paredes divisórias) e sistemas de construção
horizontal (tectos falsos). Use em semi-clima ou saliências, como varandas, beirais...

DIMENSÕES
Referência 040513 040515 040520

Comprimento 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Largura 600 mm 600 mm 600 mm

Espessura 13 mm 15 mm 20 mm

Peso 14,95 kg 17,25 kg 23,00 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dureza superficial Pegada 9,13 mm

Cor Amarelo forte

Densidade > 1100 kg/m3

Tipo de borde Encaixe desiguais

Conductividade térmica 0,39 W/mK

Absorção de água < 3%

Reação ao fogo Euroclass A1

Padrão de fabricação UNE EN 13815:2006

DESCRIÇÃO

Placa composta por gesso natural, fluidificadores, carbonatos, fibras de reforço e aditivos
inorgânicos que melhoran significativamente a resistência ao impacto. Incorpora um
tratamento hidrofóbico, diminuindo assim sua capacidade de absorção de água.

Alta resistência a la umidade

Alta resistência mecânica

Placa leve e gerenciável

Placa asséptica e livre de fungos

Resistência ao fogo A1

Isolamento acústico

Resíduos mínimos

Acabamento final perfeito

PROPRIEDADES TÉCNICAS

EMBALAGEM
Palet de madeira, plastificado e com cantos

Espessura 13 mm 15 mm 20 mm

Placas/Palete 78 66 48

Comprimento 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Largura 600 mm 600 mm 600 mm

Altura 1150 mm 1120 mm 1080 mm

 HYDROPLUS
Ref. conforme as dimensões  - Rev. 07/2019

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Consulte o guia completo de instalaçõ.

INSTALAÇÃO

Veja o guia completo de instalação. Respeite sempre os 
regulamentos de instalação atuais. Atendemos perguntas 
sobre instalação e oferecemos suporte técnico através do 
nosso email: consultas@alterontechosytabiques.com

SISTEMA COMPLETO

Utilizando a gama completa de produtos do sistema  
(placas, perfis, pastas, parafusos e acessórios), a conformidade 
como os resultados obtidos em testes e ensaios pode ser 
garantida. Segurança: consulte a folha de dados de segurança.


