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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 locais onde é necessária uma alta exigência de incêndio.

DIMENSÕES
Referência 040313 040315 040320

Comprimento 1200 mm 1200 mm 1200 mm

Largura 600 mm 600 mm 600 mm

Espessura 13 mm 15 mm 20 mm

Peso 12,74 kg 14,70 kg 19,60 kg

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Dureza superficial Pegada 10,70 mm

Cor Vermelho macio

Densidade > 1000 kg/m3

Tipo de borda Encaixe desiguais

Conductividade térmica 0,32 W/mK

Conteúdo de umidade Mc <6%

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 e incorpora uma dosagem modificada que o torna adequado para o
comportamento em frente ao fogo.

Resistência e reação ao fogo A1

Placa leve e gerenciável

Placa asséptica e livre de fungos

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

 FOGO
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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.

ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Consulte o guia completo de instalaçõ.


