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+INFO

Os tetos suspensos Placo® são formados por placas de gesso 
laminado ou placas de escaiola ancoradas a uma estrutura 
metálica, que se encontra fixada aos elementos estruturais do 
edifício.

Os tetos suspensos podem ser:

• Tetos contínuos de Placa de Gesso Laminado  Placo®. Formados por uma estrutura metálica leve fixada às lajes, que podem ser de 
betão, madeira, metálicas, etc., à qual se aparafusam as placas dos tetos.

• Tetos registáveis com estrutura à vista ou oculta.  Formados por uma trama de estrutura metálica de aço galvanizado pré-lacado, 
fixada às lajes, na qual se apoiam as placas de gesso ou de escaiola, para facilitar o registo das instalações e o acesso ao plenum.

Os tetos contínuos suspensos podem ser de dois tipos, em função da estrutura de suporte:

• Tetos diretos: instalam-se com perfis ómega.

• Tetos suspensos: A estrutura metálica é suspensa do suporte, criando-se uma câmara interior. Classificam-se em:

 • Tetos com estrutura simples.

 • Tetos com estrutura dupla.

Além disso, em função da tipologia das placas utilizadas na instalação, é possível obter diferentes desempenhos do 
teto contínuo suspenso. 

OS TETOS PLACO® TRAZEM AS SEGUINTES VANTAGENS:  
• Estéticas: Admitem uma vasta diversidade de formas, como 
tetos horizontais, inclinados, curvos, etc., bem como uma grande 
variedade de acabamentos.

• Prestações: Podem utilizar-se como proteção contra incêndios, 
para isolamento e correção acústica ou também para melhorar 
o isolamento em qualquer tipo de edifício, seja público ou 
particular, e tanto em obra nova como em restauro.

2.1 CONCEITOS BÁSICOS

2.2 TETOS CONTÍNUOS

Passamos quase 80% da nossa vida em espaços fechados.        
Sabia que é possível melhorar a qualidade do ar interior com os tetos Gyptone® e Rigitone® da Placo®?  
Com a tecnología Activ´Air® poderá consegui-lo. Mais informações em www.placo.pt
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TETOS SEM REQUISITOS ESPECIAIS

Caso não se exija aos tetos desempenhos adicionais, poderão utilizar-se as placas BA, embora seja mais recomendável nestas 
situações utilizar as placa 4PRO®, uma vez que apresentam quatro bordos rebaixados, o que permite um melhor tratamento das 
juntas entre placas. A instalação deste tipo de placas é ideal para grandes superfícies e para tetos com grandes exigências estéticas, 
como nos casos em que se prevê a incidência de luz rasante.

TETOS PARA PROTEÇÃO PASSIVA CONTRA INCÊNDIOS

A utilização de placas Placoflam® (PPF) e Megaplac® PPF 25, permite a construção de tetos com uma maior resistência ao fogo.

Os tetos Placo® apresentam uma excelente proteção contra 
incêndios, graças ao extraordinário comportamento do 
gesso quando é exposto ao fogo.

Os tetos Placo® suspensos sob lajes aumentam a resistência 
ao fogo da própria laje, proporcionando ao plenum e às 
instalações localizadas no mesmo uma resistência ao fogo 
de até 120 minutos, de acordo com os ensaios realizados em 
laboratórios acreditados pela ENAC.

Na seguinte tabela indicam-se as configurações de tetos 
Placo® (EI indicada em minutos), testados segundo a Norma 
UNE EN 1634-2 (Tetos falsos).

Nº de placas, 
tipo e 
espessura

Suspensões e 
pendurais

Modulação
entre perfis

Distância 
máxima entre 
pendurais(m)

EI

Nº Relatório
de ensaio

2 PPF 15 /
2 PPH 15

3 PPF 15 /
3 PPH 15

2 Megaplac 
PPF 25

Vareta M6 
+ Pivot
F-530

Vareta M6 
+ Pivot
F-530

Vareta M6 
+ Pivot
F-530

0,40 0,40 0,50

1,00 1,00 1,00

60 90 120

8359/10 09/32301768 9024/14/2

2.2.1 TIPOS DE TETOS CONTÍNUOS
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TETOS ACÚSTICOS
•  Isolamento acústico

É possível aumentar o isolamento acústico dos elementos de 
separação horizontal mediante a instalação de um teto 
suspenso contínuo, que inclua no seu plenum lã mineral. As 
placas  Placo® Phonique® (PPH) estão especialmente indica-
das para as aplicações de isolamento acústico.

Tetos contínuos suspensos de estrutura simples sob laje de betão de 140 mm de espessura. 
Peso aproximado 351 kg/m2

R
W

=53 (-1;-4)
R

A
=52,8 dBA

1 x 15 2 x 12,5

Espessura da lã mineral (mm) Espessura da lã mineral (mm)

50 80 50

Altura do plenum 
(mm)

Isolamento
Acústico

R
W

 (C; C
tr
)dB

R
A
dB (A)

Aumento
acústico teto

Isolamento
Acústico

R
W

 (C; C
tr
)dB

R
A
dB (A)

Aumento
acústico teto

Isolamento
Acústico

R
W

 (C; C
tr
)dB

R
A
dB (A)

Aumento
acústico teto

100 71 (-2;-8)dB
69,4 dB(A) 13,6 dB(A) 71 (-2;-8)dB

70,4 dB(A) 14,8 dB(A) 73 (-3;-9)dB
70,4 dB(A) 14,7 dB(A)

150 72 (-2;-7)dB
70,5 dB(A) 15,0 dB(A) 73 (-3;-8)dB

71,0 dB(A) 15,1 dB(A) 73 (-2;-8)dB
71,1 dB(A) 15,3 dB(A)

Peso apx.(kg/m2)
(laje+ teto) 366 367,5 374
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TETOS EM ZONAS HÚMIDAS
Em locais onde exista humidade, e em função do grau da mesma, utilizar-se-ão placas do tipo  PlacoMarine® (PPM), Glasroc® X ou 
Aquaroc®. Podem utilizar-se em zonas de pouca humidade ou de humidade média (como casas de banho, cozinhas, etc.) as placas 
4PRO® PPM, as quais dispõem de quatro bordos rebaixados, para conseguir o melhor acabamento.



Gyptone® Big Curvo Line 6  Gyptone® Quattro 41   

Gyptone® Big Sixto 63 Gyptone® Big Sixto 65

Gyptone® Line Tipo 5 Gyptone® Line Tipo 6   
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•  Acondicionamento acústico

Os tetos Gyptone® contínuos e Rigitone®  da Placo® constituem a solução ideal para o acondicionamento acústico de qualquer tipo 
de salas, designadamente salas de aulas, restaurantes, etc.. Contribuem para corrigir o tempo de reverberação dos espaços, 
regulamentado atualmente pelo Código Técnico da Edificação, o qual é necessário para proporcionar o conforto acústico do 
ambiente e melhorar a inteligibilidade no mesmo.

Deve-se salientar que os tetos fonoabsorventes da Placo® , tanto o Gyptone® como o Rigitone®  , dispõem da Tecnologia Activ’Air® 

no seu fabrico, a qual melhora a qualidade do ar interior mediante a transformação dos formaldeídos, compostos orgânicos 
voláteis que são nocivos quando altamente concentrados, em compostos inertes, contribuindo assim para garantir um ambiente 
interior saudável.

· Gyptone® Contínuo

São placas de gesso laminado de 12,5 mm de espessura, com 
uma percentagem de perfurações de até 18%, apresentando 4 
bordos rebaixados que integram um véu acústico na face 
posterior. Cumprem, portanto, uma função acústica e 
decorativa, e podem ser instaladas em tetos contínuos e em 
paramentos verticais, como corretor acústico. Permitem uma 
instalação inclinada e admitem, inclusivamente, formas curvas.

A espessura das placas é de 12,5 mm e apresentam diferentes 
medidas em função do desenho de acabamento: 2700 x 900 
mm ou 2400 x 1200 mm. As placas para curvaturas com um 
raio inferior têm espessuras de 6,5 mm.

A instalação e o tratamento de juntas entre placas realizam-se 
de forma similar aos de um sistema convencional de placas de 
gesso laminado.

Devem ser pintadas após a sua instalação, com um rolo de 
pelo curto, para não alterar o seu desempenho acústico.

Em função do desenho da sua superfície (linhas, quadrados 
ou hexágonos), bem como a percentagem de perfuração, a 
incorporação ou não de lã mineral e as dimensões do 
plenum, o sistema instalado apresenta diferentes valores de 
absorção acústica.

Por exemplo, o modelo Gyptone® Sixto instalado com um 
plenum de 300 mm sem inclusão de lã mineral, apresenta 
um coeficiente de absorção acústica α

W
 de 0,70.

Pode encontrar mais informações sobre as características 
técnicas dos tetos Gyptone® Continuo no site www.placo.pt

87

TETOS

TE
TO

S



Gyptone® Quattro 47   

Gyptone® Quattro 43   Gyptone® Quattro 42

Gyptone® Quattro 46

Gyptone® permite também incluir alçapões Gyptone® Access, com o mesmo acabamento do teto contínuo, para facilitar o acesso 
às instalações existentes no plenum.
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· Rigitone® continuo

É um teto acústico contínuo formado por placas de gesso 
laminado de 12,5 mm de espessura, que tem a peculiaridade 
de proporcionar um acabamento homogéneo. A sua 
conceção em bloco apresenta múltiplas possibilidades de 
design em espaços públicos, hotéis, auditórios, escritórios, 
estabelecimentos de ensino, centros comerciais, etc.

Dispõe de quatro bordos quadrados para facilitar o 
tratamento das juntas sem fita, apenas através da correta 
utilização da massa Vario, aplicada com uma pistola similar 
às utilizadas para a aplicação de adesivos e silicones.

Graças ao seu sistema de juntas sem fita, é possível 
conseguir o seu característico acabamento homogéneo.

Rigitone® 8/18   

Rigitone® 12-20/66   Rigitone® 8-15-20 Super   

Rigitone® 8-15-20   

Rigitone® 8/18 Q   Rigitone® 12/25 Q   

O Rigitone® encontra-se disponível em 12 modelos 
diferentes, consoante a tipologia, a disposição e o tamanho 
das perfurações (círculos ou quadrados).

Em função da percentagem de perfuração da placa (até 
23%), da inclusão ou não de lã mineral no plenum e do 
tamanho do mesmo, variará o coeficiente de absorção 
acústica da solução, atingindo valores superiores a 0,65, 
dependendo do modelo e das condições de instalação do 
teto, mas sempre adequados à alteração do tempo de 
reverberação dos espaços.

Na parte posterior encontra-se aderido um véu ou tela que 
impede a queda de partículas do plenum, favorecendo a 
absorção das altas frequências.
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Rigitone® 10/23   Rigitone® 6/18   Rigitone® 12/25   

Rigitone® 15/30   Rigitone® 12-20-35   Rigitone® 8-12/50   

Com Rigitone® é possível criar desenhos homogéneos com um excecional conforto acústico e um estilo diferente. O acabamento 
final, como no caso dos tetos Gyptone®, é a pintura, relembrando que é necessário utilizar um rolo de pelo curto para não alterar 
as propriedades fonoabsorventes.

Pode encontrar mais informações técnicas sobre os diferentes modelos e a instalação dos tetos Rigitone® no site www.placo.pt.
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Formada por perfis Placo®de chapa de aço galvanizado, permi-
te um perfeito alinhamento, bem como o aparafusamento 
das placas e a distribuição do peso do teto suspenso, 
diminuindo desta forma o risco de deformações e fissuras.

As estruturas metálicas podem ser:

• Simples: Formadas unicamente por uma estrutura primária, 
suspensa do elemento de suporte, na qual se aparafusam as 
placas.

• Duplas: Constituídas por perfis primários, suspensos do 
elemento de suporte, e por outros secundários fixados 
aqueles, onde se encontram aparafusadas as placas de gesso 
laminado Placo®.

TETOS COM ESTRUTURA SIMPLES

A estrutura primária deve ser suficientemente rígida para poder 
suportar o próprio peso e as eventuais cargas. A flecha máxima 
admissível é de 1/300.

Caso os elementos de suporte sejam leves (vigas ligeiras, 
telhados...), devem tomar-se as devidas medidas para corrigir 
eventuais deformações:

• Evitar as juntas rígidas com outras construções (divisórias, 
colunas, etc.).

• Caso seja necessário, utilizar-se-á uma junta de dilatação 
adicional. Disposição geral de um teto com estrutura simples:

Na altura de desenhar e executar os tetos contínuos, deverá 
ter-se em atenção:

• A distância entre os perfis da estrutura metálica portante, 
condicionada pela espessura e pela natureza das placas.

• Os perfis e as suspensões suportarão, sem deformações, as 
cargas de uso: peso próprio do teto (placas e estrutura), 
incrementado em 20 Kg/m2 devido ao eventual peso do 
isolante e das cargas por ação do vento.

• É necessário verificar se as cargas de rutura das ancoragens 
são iguais ou superiores a três vezes as cargas de trabalho.

2.2.2 ESTRUTURA METÁLICA 
PORTANTE

Placa Placo®

1200 m
ax.

600 mm max. Pivot

F-530

Varão roscadoParafusos a cada ± 200mm 2000 x 2400 x 2500

1
2

0
0

400·500·600

Estrutura secundária

Neste tipo de tetos, tanto a estrutura metálica portante como 
as juntas entre placas ficam ocultas. Não permitem a visita às 
instalações existentes ao longo do plenum. A sua utilização 
está especialmente indicada nos seguintes casos:

• Tetos de grande superfície.

• Desenhos especiais de tetos inclinados e /ou planos diferentes.

• Tetos fonoabsorventes em locais com uma maior necessida-
de de absorção acústica.

• Tetos com requisitos de resistência ao fogo.
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Esta estrutura é formada normalmente por perfis Placo F-530, 
suspensos do teto mediante varão roscado M6, unido ao perfil 
através do pivot de suspensão F-530 ou do pivot de suspensão 
rápido F-530. Também poderão utilizar-se montantes Placo. Em 
ambos os casos, são instalados na mesma direção, com uma 
separação máxima entre eixos de 600 mm.

Caso for instalada uma só placa com 12,5 mm de espessura, a 
separação máxima entre os perfis deverá ser de 500 mm. Caso 
se instale uma só placa com 15 mm de espessura, a separação 
máxima será de 600 mm. Se se tratar de uma zona que requeira 
a instalação de placas H1 (zonas de humidade média), a espes-
sura da placa PPM será de 15 mm e a distância máxima entre 
perfis corresponderá a 400 mm.

A instalação das placas de gesso Placo® realizar-se-á, sempre 
que seja possível, com o bordo longitudinal da placa perpendicu-
lar aos eixos dos perfis metálicos que conformam a estrutura.



Se não existir um perfil perimetral, o primeiro perfil do teto 
instalar-se-á, no máximo, a 10 cm da divisória ou do revestimento.

TETOS COM ESTRUTURA DUPLA

Realizada para suportar cargas superiores, este tipo de estru-
tura também se utiliza quando se requerem suspensões com 
maior afastamento ou porque se torna necessária uma 
modulação variável da estrutura secundária.

As placas podem ser instaladas com os bordos longitudinais 
paralelos aos perfis da estrutura secundária (instalação 
paralela) ou perpendiculares aos mesmos (instalação 
perpendicular).

Este último tipo de instalação é a mais habitual e segura, 
visto que, devido ao sistema de fabrico das placas, a rigidez 
no sentido longitudinal é superior à transversal, o que permi-
te colocar os perfis portantes a uma distância superior.

No momento de executar um teto contínuo Placo®, podemos 
optar por diferentes perfis primários:

• F-530.

• Rigi 60.

• Stil Prim® 50.

• Stil Prim® 100.

Caso exista um perfil perimetral perpendicular à estrutura do 
teto, instalar-se-á o primeiro pendural a uma distância máxima 
de 1,2 m.

Pivot de suspensão F-530

Pivot de suspensão rápida F-530

(1) Requer a utilização de escoras aparafusadas à parte superior dos montantes. 
Ver no Manual da Placo de Soluções Construtivas em Placa de Gesso Laminado a 
modulação entre eixos de escoras

Tipo de perfil

Disposição do perfil

Distância máxima 
entre suspensões  (m)

Perfil 
F-530

1,20

Montante 
M 48

2,10(1)

Montantes 
M 48

2,50

Montante 
M 70

2,70(1)

Montantes 
M 70

3,20

Montante 
M 90

3,15(1)

Montantes 
M 90

3,70

Tipo de perfil

Disposição do perfil

Distância máxima 
entre suspensões  (m)

Varão 
roscado

Perfil F530

Cruzeta F 530

1,20m máx.

0,90m máx.

• Teto suspenso com estrutura dupla de perfis F-530

Neste sistema de dupla estrutura, utiliza-se o perfil F-530 
como perfil primário e secundário. O primário e o secundário 
ficam unidos mediante a cruzeta  F-530.

0,60m máx.
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Tetos contínuos de estrutura dupla com perfis F-530 e 
cruzeta de união F-530

Tipo de elemento de fixação e 
suspensão

Pivot F-530 
+ Varão M6 

Modulação entre eixos F-530 primário (m) 0,90

Distância máxima entre suspensões (m) 1,20

Dist. Máx. entre eixos de F-530 secundário (m) 0,60

Passo de 10 cm

4 cm

Perfil F-530 Varão roscado M6

1200

1200

   ≤600

L= 4m

Tetos contínuos de estrutura dupla com 
perfis Stil Prim® 50

Tipo de suporte Madeira
Misto 

Betão e 
Aço

Betão

Tipo de elemento de 
fixação e suspensão

Suspensão SA 
+ Varão M6

Ancoragem e + 
Varão M6

Grampo SM 8 + 
Varão M6

Modulação entre eixos 
Stil Prim 50 (m) 1,20 1,20 1,20

Distância máxima entre 
suspensões (m) 1,20 1,20 1,20

Capacidade máxima 
de ajustamento (mm) 50 50 50

Distância máxima entre 
eixos de F-530 (m)

0,60 0,600,60

•  Teto suspenso com estrutura dupla de perfis Rigi 60

Formada por um único tipo de perfil, o Rigi 60, utilizado 
como perfil primário e também como secundário. Os perfis 
primários e secundários instalam-se de forma ortogonal, um 
debaixo do outro, unidos através da cruzeta Rigi. Este 
sistema permite variar a distância entre os eixos da estrutu-
ra secundária, fazendo coincidir, desta forma, as juntas entre 
placas de diferentes larguras.

•  Teto suspenso com estrutura dupla e perfil  Stil 
Prim® 50

Este tipo de perfil permite instalar a estrutura secundária 
F-530 com modulações em múltiplos de 10 cm, de 10 cm a 60 
cm.

•  Tetos suspensos com estrutura dupla e perfil Stil 
Prim® 100

Perfil primário específico para realizar tetos contínuos; os 
perfis secundários (perfis F-530) unem-se ao perfil Stil 
Prim100 através de encaixe direto, graças aos entalhes 
dispostos ao longo do comprimento do perfil.

Em função do perfi Stil Prim® 100 selecionado, estes entalhes 
são modulados a cada 50 ou 60 cm.

Os perfis Stil Prim® 100 têm um comprimento máximo de 4,8 
m. Caso sejam necessários perfis com um comprimento 
superior, os perfis unem-se à testa mediante a utilização da 
peça de união  Stil Prim® 100.

A peça de união está formada por duas presilhas simétricas 
que envolvem o perfil Placo®. Dispõe de furos-guia que 
permitem colocar e apertar corretamente os parafusos TRPF 
13 ou 9,5, que fixam os dois perfis à peça de união.

 A suspensão da estrutura primária realiza-se através de 
suspensões Stil Prim® 100 1/4 de volta, que envolve o rebordo 
superior do perfil Stil Prim 100. Uma vez colocada na posição 
final, é aparafusada ao rebordo do perfil com dois parafusos 
TTPF a 45°.

Na parte superior da peça encaixa-se uma porca M6, onde se 
enrosca o varão, o que permite nivelar o perfil.

 A estrutura secundária F-530 é facilmente encaixada, a cada 
50 ou 60 cm, na estrutura primária Stil Prim. A peça de união 
F-530 permite a continuidade da estrutura secundária.

A cruzeta Rigi 60 possibilita a modulação flexível do perfil 
secundário.

É o sistema recomendado para a instalação de tetos  Rigito-
ne®.

0,90m máx.

Varão 
roscado

Perfil 
Rigi 60

1,00 m máx.

Cruzeta
Rigi 60

Cruzeta Rigi 60

<0,32 m máx.

0,50 o 0,60 m

 Alçado peça 
Stil Prim 100.

Para mais informações sobre a 
instalação, consulte o Manual do  
Instalador Placo® em www.placo.pt
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Os sistemas Placo® possibilitam a execução de tetos curvos 
com um raio igual ou superior a 1,50 m.

A curvatura das placas realizar-se-á de acordo com as 
indicações do ponto 1.1.7 Divisórias Curvas.

TETOS CURVOS

•  Tetos suspensos com estrutura dupla e perfil Stil 
Prim® 100

Perfil primário específico para realizar tetos contínuos; os 
perfis secundários (perfis F-530) unem-se ao perfil Stil 
Prim100 através de encaixe direto, graças aos entalhes 
dispostos ao longo do comprimento do perfil.

Em função do perfi Stil Prim® 100 selecionado, estes entalhes 
são modulados a cada 50 ou 60 cm.

Os perfis Stil Prim® 100 têm um comprimento máximo de 4,8 
m. Caso sejam necessários perfis com um comprimento 
superior, os perfis unem-se à testa mediante a utilização da 
peça de união  Stil Prim® 100.

A peça de união está formada por duas presilhas simétricas 
que envolvem o perfil Placo®. Dispõe de furos-guia que 
permitem colocar e apertar corretamente os parafusos TRPF 
13 ou 9,5, que fixam os dois perfis à peça de união.

 A suspensão da estrutura primária realiza-se através de 
suspensões Stil Prim® 100 1/4 de volta, que envolve o rebordo 
superior do perfil Stil Prim 100. Uma vez colocada na posição 
final, é aparafusada ao rebordo do perfil com dois parafusos 
TTPF a 45°.

Na parte superior da peça encaixa-se uma porca M6, onde se 
enrosca o varão, o que permite nivelar o perfil.

 A estrutura secundária F-530 é facilmente encaixada, a cada 
50 ou 60 cm, na estrutura primária Stil Prim. A peça de união 
F-530 permite a continuidade da estrutura secundária.

Distância entre suspensões t (3m máximo)

Distância entre estruturas 

secundárias (0,50 cm)

Distância entre perfis 

primários (1,20m máximo)

Peça de união
Stil Prim® 100.

Parafuso
TTPF39 mm

30 mm43 mm

B1.152

Perfil Stil Prim 100 

F-530

Pode consultar os vários desempenhos nas diversas Bases de 
Dados que contêm os nossos sistemas, bem como a 
aplicação PTT, disponível na nossa página web em 
“Aplicações e Ferramentas”.
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ACABAMENTO DE JUNTAS DE PLACAS COM DOIS 
BORDOS REBAIXADOS

O tratamento das juntas far-se-á de forma similar à indicada 
no capítulo das divisórias. É preciso ter cuidado para não 
cruzar as fitas das juntas laterais com as da frente.

ACABAMENTO DE JUNTAS COM PLACAS DE 
QUATRO BORDOS REBAIXADOS

Este tipo de placa facilita um perfeito acabamento das 
juntas. Com elas podem obter-se superfícies perfeitamente 
planas sem saliências nas frentes.

2.2.3  ACABAMENTOS EM TETOS

Fita de juntas

Massa de juntas

Massa de acabamento
Massa de 
juntas

Fita de juntas

TRATAMENTO DE JUNTAS SEM FITA (TETOS 
RIGITONE®)

O tratamento das juntas em tetos Rigitone® realiza-se 
mediante a aplicação de massa Vario em cartucho. Enche-se 
completamente a junta, deixando suspensa uma rebarba de 
5 a 8 mm. Quando a massa estiver quase seca, eliminam-se 
os excedentes com cuidado para não tapar nem sujar as 
perfurações mais próximas. Após 24 horas, repassa-se com 
lixa fina as eventuais imperfeições, ficando o teto Rigitone® 
pronto a ser pintado.

ENCONTRO COM MUROS

FORMAÇÃO DE ÂNGULOS SALIENTES EM 
“TABICAS”.

ACABAMENTO DE JUNTAS FORMADAS POR 
BORDOS CORTADOS

A técnica é igua à do acabamento de juntas de bordos 
rebaixados. Utilizar-se-á a fita de juntas de papel, evitan-
do-se a sobreposição de fitas nos cruzamentos dos bordos.

A terceira aplicação da fita de juntas terá o dobro da largura, 
para poder ocultar o excesso de espessura nos bordos 
cortados.

Massa de acabamento
Massa de juntas

Fita de juntas

Fita de Juntas

Massa de juntas

Massa de acabamento

Banda Armada

Massa de juntas

Massa de acabamento

12,5

PR M
ulti
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Com placa de gesso

Com peça específica

Em tetos de grandes dimensões, e independentemente do 
sistema construtivo selecionado para a sua construção, 
devem dispor-se juntas de dilatação a cada 15 m, para além 
das próprias do edifício.

Também se instalarão essas juntas nos pontos de coincidên-
cia das superfícies menores com outras de maior extensão, 
como por exemplo, numa habitação, no encontro do teto de 
um corredor com o da sala.

Nos tetos Aquaroc® as juntas de dilatação colocar-se-ão a 
cada 6 m, para além das próprias do edifício.

Realizam-se por meio de um perfil específico para juntas de 
dilatação de sistemas de placas de gesso laminado, ou vedan-
do a junta entre duas placas utilizando um adesivo elástico 
apropriado. Nesse caso, a separação entre placas (largura da 
junta) será de 12 mm.

JUNTAS DE DILATAÇÃO

Massa de juntas

Massa de 
acabamento

Junta de 
dilatação
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Bucha
basculante

3

3

10

-

-

- 10

3

3
Bucha
metálica de
expanção

Bucha
metálica de
expanção
fixada à
estrutura
metálica
do teto

Tipo de
ancoragem

1 placa de gesso
laminado 
12,5 mm

1 placa de gesso
laminado 

15 mm

Ø
(mm)

Carga máxima admissível (kg)

CARGAS INFERIORES A 3 KG

Os objetos com um peso inferior a 3 kg suspendem-se direta-
mente das placas que configuram o teto. Caso existam 
várias suspensões na mesma placa, a separação entre eles 
será, no mínimo, de 40 cm.

2.2.4 SUSPENSÕES EM TETOS 
CONTÍNUOS
Podem realizar-se suspensões e fixações nos tetos Placo®, 
sempre que se observem as recomendações indicadas a 
seguir. Para a realização das suspensões utilizar-se-ão 
buchas expansivas ou buchas basculantes específicas para 
placa de gesso.

≤ 3 kg

Bruchas metálicas de expansão Buchas basculantes
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Resultados obtidos de acordo com a norma UNE EN 13964. Coeficiente de 
segurança aplicado de 2,5

Sistema F530 + Pivot F-530, suspensões a 1000 mm

Modulação (mm) 500

Placa 1 placa Habito® 13

Tipo de fixação Bucha Ø 5 mm x L = 52 - 65 mm

Carga máx. pontual 23 Kg

CARGAS ENTRE 3 E 10 KG

Os objetos entre 3 kg e 10 kg fixam-se aos perfis metálicos 
que conformam a estrutura metálica do teto. Caso existam 
várias suspensões no mesmo perfil, a separação entre si será, 
no mínimo, de 120 cm.

CARGAS SUPERIORES A  10 KG

Os objetos com um peso superior a 10 kg fixar-se-ão direta-
mente ao elemento portante (laje).

CARGAS EM SISTEMAS DE TETO  HABITO®

Os sistemas de teto com placa Habito®, permitem cargas 
superiores a 10 kg, devendo-se cumprir as indicações referi-
das a seguir.

Relativamente à separação entre ancoragens, caso existam 
várias, as mesmas deverão situar-se a uma distância mínima 
de 400 mm entre eixos.

< 10 kg 10 kg≤
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2.3  TETOS REGISTÁVEIS

TETOS FONOABSORVENTES  GYPTONE®

Os tetos Gyptone® Registrables são compostos por placas de gesso laminado de 600 x 600 mm, fornecidas pintadas de branco através 
de um processo de alta qualidade que lhes proporciona uma reflexão luminosa de até 70%.

As suas propriedades fonoabsorventes permitem corrigir o tempo de reverberação dos espaços, regulamentado atualmente pelo 
Código Técnico da Edificação, o qual é necessário para proporcionar o conforto acústico do ambiente e melhorar a inteligibilidade 
no mesmo.

Em função do desenho da sua superfície (círculos, linhas, quadrados ou hexágonos), bem como a percentagem de perfuração (até 
18%), a incorporação ou não de lã mineral e as dimensões do plenum, o sistema instalado apresenta diferentes valores de absorção 
acústica, atingindo valores superiores a 0,70 (Gyptone® Sixto, Gyptone® Quattro)

Além disso, os tetos Gyptone® registáveis dispõem da tecnología Activ’air® no seu fabrico, a qual melhora a qualidade do ar interior 
mediante a transformação dos formaldeídos, compostos orgânicos voláteis que são nocivos quando altamente concentrados, em 
compostos inertes, contribuindo, assim, para garantir um ambiente interior saudável.

Os tetos Gyptone® registrable disponibilizam-se com os seguintes acabamentos: à vista (A), semioculto (E-15) e oculto (D).

Os tetos registáveis apresentam a vantagem de facilitar completamente o acesso ao plenum.

Na configuração de 600 x 600 e 1200 x 600 segundo o modelo, a montagem realiza-se mediante um sistema de atramado em perfis 
Quick-Lock, pré-pintados, duradouros e de fácil instalação, os quais permitem, em função das suas dimensões, a colocação posterior do 
teto com diferentes tipos de montagem:

Bordo à vista (A):  Sistema de montagem à vista com bordos retos, apoiados em perfilaria com rebordo de 24 mm ou 15 mm.

Bordo semioculto (E-24 ou E-15): Sistema de montagem semioculto para perfilaria de com rebordo de 24 mm ou 15 mm.

Bordo oculto (D): Sistema de montagem com perfilaria oculta com rebordo de 24 mm.

A Placo® dispõe de diferentes tipos de tetos desmontáveis, em função da sua natureza e funcionalidade.

2.3.1.  TIPOS DE TETOS REGISTÁVEIS

Gyptone® Sixto 60   

altas
prestações
acústicas

Gyptone® Line 4   Gyptone® Point 12   

Gyptone® Point 11   
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BANDEJAS GYPTONE®  

Gyptone® Quattro 20   Gyptone® Quattro 50   

Gyptone® Quattro 22 Gyptone® Base 31   

Base 33 Line 8

Point 15 Quattro 55

Instalação:As bandejas Gyptone®, disponibilizam-se com uma largura de 
300 mm e um comprimento variável de 1800, 2100 e 2400 mm. 
Graças às suas dimensões, constituem o complemento ideal 
para zonas de corredores, nos projetos em que foram 
selecionados o Gyptone® registável e/ou Gyptone® contínuo, 
respeitando a estética do acabamento geométrico determinado 
para cada caso. O comprimento é cortado simetricamente a 
ambos os lados, até conseguir a medida que se adapte à largura 
do corredor.

Os lados curtos das bandejas têm cantos retos e os lados 
compridos têm cantos semiocultos, para um perfil de 15 mm.

Para a instalação em corredores, os lados curtos apoiam-se no 
perfil angular especial Gyptone® para bandejas, e o lado 
comprido no perfil primário Quick Lock de 15 mm.

Caso não seja possível utilizar suspensões na instalação dos 
perfis primários, dispomos de um Perfil Primário de 15 mm, 
especial para bandejas Gyptone® , sem pendurais.
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TETOS DECORATIVOS

•  Decogips®

As diferentes gamas de tetos decorativos Placo® reúnem funcionalidade e desenho, dando resposta às exigências estéticas e de 
reação ao fogo de determinados locais do setor terciário, designadamente escritórios, bibliotecas, vestiários, zonas de passagem, etc.

Além disso, o  Decogips® apresenta um excelente comportamento perante a humidade, devido às características de comportamento hi-
grotérmico da escaiola e de reação ao fogo A1.

Em função do modelo, os tetos Decogips® encontram-se disponíveis com acabamentos: à vista (A), semioculto (E-15 e E-24) e oculto (D).

O teto Decogips® dispõe da Gama Silêncio que incorpora propriedades fonoabsorventes. Tratam-se de placas perfuradas que incluem 
no dorso um painel de material absorvente, bem como uma vasta gama de acabamentos.

Gama Básica Decogips®

Fisurada
Capri

ApoloSol

Golf Andalucía

León
Mediterráneo

Gama Silêncio Decogips®

Coral
Cairo Insona
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Para facilitar os cálculos dos tempos de reverberação de quaisquer espaços e proporcionar as soluções adequadas ao 
acondicionamento acústico requerido, disponibilizamos na nossa página web a ferramenta Placo® TR, bem como a Placo® Tetos, 
onde poderá aceder às imagens e à documentação técnica dos diversos projetos internacionais com tetos fonoabsorvente Gyptone® 
e Rigitone®.

Onde se deve utilizar o Gyprex Asepta®:   
As áreas de aplicação do Gyprex Asepta® são aquelas que 
requerem boas condições higiénicas.

• Zonas de uso hospitalar.

• Lares de idosos, centros de saúde, consultórios, etc.

• Manipulação de alimentos: cozinhas, armazenamento, etc.

• Laboratórios, indústria química e farmacêutica, etc.

Qual é a duração do efeito do Gyprex Asepta®?
O tratamento com o biocida químico não é superficial, faz 
parte integral do revestimento, tendo portanto um efeito 
permanente.
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2.4 APLICAÇÕES E FERRAMENTAS WEB

•  Gyprex®

O Gyprex® é um teto registável, formado por uma placa de 
gesso laminado e uma lâmina de vinil. É um teto lavável, de 
longa duração, luminoso, fácil de instalar e com uma excelente 
relação qualidade-preço.

Além disso, o  Gyprex Asepta® é fabricado com um vinil 
especial que confere ao teto uma ação bactericida e/ou 
fungicida. Esta eficácia foi demonstrada pelos resultados do 
ensaio realizado pelo laboratório acreditado ENAC, 
especializado no controlo microbiológico, e em conformidade 
com a Norma.

As conclusões obtidas neste ensaio foram as seguintes:

• O Gyprex Asepta® perante as bactérias:
Bactérias Gram -  apresenta uma alta efetividade, visto que 
diminui mais de 200 vezes a quantidade de bactérias.

• O Gyprex Asepta® perante os fungos:
Na exposição aos Candida Albicans e aos Aspergillus Níger 
obtêm-se reduções superiores a 100 vezes a quantidade inicial 
destes fungos.


