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FICHA DE PRODUTO
pastas

EMBALAGEM
Palete Plastificado

Peso/Saco 10,00 kg

Sacos/Palete 56

Peso aproximado do palete 573,00 kg

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

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Referência 0470010410

Tempo de uso 90 minutos

Ambiente Lento

Tipo Acabado 2B

Tipo de aplicação Manual/Mecânica

Resistência à flexão Correto

Rendimento material 0,40 kg/m2

Aderência > 0,60 N/mm2

Ausência de fissuras PND

Reação ao fogo Euroclass A1

Padrão de fabricação EN 1396:2006

 PASTA DE ACABAMENTO
Ref. 0470010410 - Rev. 07/2019

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.

DESCRIÇÃO

Produto em pó, composto de gesso com fibras, carbonatos e outros aditivos, que se
mistura facilmente com água sem deixar coágulos ou bolhas, obtendo-se a pasta para o
tratamento de juntas sem fita. Com esta pasta, consegue-se um nível de acabamento Q4.

APLICAÇÃO

Produto especialmente desenvolvido para uso completo 
no tratamento de juntas de sistemas . O uso de
papel nas juntas é evitado, o que significa uma grande
economia no tempo de secagem do papel e oferece
a possibilidade de deixar o trabalho finalizado em um
único dia. Com esta pasta nosso sistema de construção
obtém um nível de acabamento Q4.

MODO DE EMPREGO

• Instale as placas do sistema  de acordo 
com o guia completo de instalação.

• Misture a quantidade recomendada de pó e água em 
um recipiente limpo. Mexa a mistura até obter uma 
textura homogênea e deixe repousar 5 minutos.

• Usé uma ferramenta plana e estenda todo o material 
para cobrir completamente toda a superfície.

• Respeite o tempo de secagem de acordo 
com o tipo de pasta aplicado e não trabalhe 
com temperaturas inferiores a 3 ºC.

• Realiza reuniões sempre com massa 
 e sem usar fita de papel.

• Lixe toda a superfície com grãos finos.
• Aguarde a secagem da superfície para posterior pintura.
• Para mais informações, consulte o 

guia completo de instalação.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Consulte o guia completo de instalação.


