
DESCRIÇÃO

Os referidos produtos podem definir-se de acordo com:

• A natureza física e química dos principais ligantes ativos e o seu 
estado de dissolução, dispersão ou pó são decisivos para as 
características finais do revestimento superficial com uma ou 
várias camadas.

• O aspeto do acabamento, determinado pela distribuição do 
agregado e da técnica de aplicação.

• As propriedades e/ou tipo de utilização.

Durante os últimos anos, a Placo® lançou e completou a sua 
gama de massas de juntas Placostic®. Um novo portfólio de 
soluções para reparar danos e gretas, nivelar, alisar ou para 
cobrir o revestimento final que se pretende remover de paredes 
e tetos, sendo especialmente indicado para obras de 
reabilitação de habitação, assim como para reabilitação não 
residencial, como hotéis, escolas, etc.

As propriedades destes produtos para rebocos exteriores e 
interiores à base de ligantes orgânicos, são determinadas 
principalmente pelo tipo ou tipos de aglutinantes utilizados 
e as suas respetivas proporções.

Trabalhabilidade: A massa fresca deverá apresentar 
uma adequada plasticidade, por forma a permitir 
uma fácil aplicação com ferramenta ou mediante 
máquina de projeção, mostrando um bom 
equilíbrio entre a camada de antideslizamento e a 
deformabilidade da massa fresca para facilitar uma 
extensão adequada com as ferramentas, 
maximizando assim a produtividade.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DOS PRODUTOS 

6.12 ARGAMASSAS

Estética: estes produtos devem proporcionar um 
acabamento pronto a pintar ou a revestir, 
adaptando-se às geometrias mais complexas.

Aderência: devem contar com uma alta aderência 
sobre o suporte a revestir, nos seus diferentes 
tipos: pinturas plásticas, betão, elementos 
cerâmicos, etc.

Comportamento higrotérmico: os produtos 
devem ter capacidade de difusão do vapor de 
água, de modo a equilibrar o gradiente de 
humidade através das superfícies revestidas e 
apresentar a mínima absorção de água possível 
para impedir a sua penetração.

Deformabilidade: devem absorver as alterações 
dimensionais e os movimentos estruturais.

Duração do acabamento: o produto deve ter uma 
duração de acabamento adaptada às suas 
condições de utilização, de modo a que o tempo 
de colocação em serviço seja o mínimo possível.

Granulometría: O produto deve ter o tamanho 
máximo de partícula e uma curva granulométrica 
que permita, durante o processo de aplicação, uma 
adequada trabalhabilidade e, dado o caso, um bom 
acabamento estético.
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MARCAÇÃO CE

As massas de juntas, como parte permanente na construção 
de um edifício, estão sujeitas à Diretiva 89/106/CEE de 
Produtos de Construção e, portanto, devem apresentar a 
marcação CE. Esta marcação sobre um produto significa que:

• O fabricante realizou um ensaio inicial num laboratório 
independente.

• O fabricante garante que os produtos fabricados 
posteriormente têm as mesmas propriedades do que o 
produto inicialmente testado.

A marcação CE aplica-se aos produtos de construção utilizados 
de maneira permanente nas obras. Estes produtos só poderão 
ser comercializados na maioria dos Estados Membros se 
dispuserem da marcação CE e deverão permitir a construção 
de obras que cumpram determinados requisitos essenciais 
relativos a: resistência mecânica, estabilidade, segurança em 
caso de incêndio, higiene da saúde, ambiente, segurança de 
utilização, proteção contra o ruído, economia de energia e 
isolamento térmico.

Estes requisitos concretizam-se, em primeiro lugar, através de 
documentos interpretativos elaborados pelas comissões 
técnicas para, de seguida, serem desenvolvidos sob a forma 
de especificações técnicas.

Normas Harmonizadas

Documentos de Idoneidade Técnica Europeia DITE. O fabricante 
deve submeter cada produto ou família de produtos ao 
procedimento de avaliação previsto pela Comissão.

A declaração de conformidade do fabricante ou o certificado de 
conformidade, emitido por um Organismo Notificado, autorizam 
o fabricante a imprimir a correspondente marca CE.

A marcação CE é efetuada pelo fabricante ou pelo responsável 
do produto no mercado, com base no sistema de certificação 
indicado na norma ou no DITE correspondentes ao seu 
produto. A marcação CE tem lugar após concluído o processo 
de certificação.

A Diretiva sobre Produtos de Construção aplica-se aos produtos 
na medida em que os requisitos essenciais relativos aos 
edifícios lhes afetem.

A conformidade dos produtos à parte harmonizada das 
normas evidencia-se através da marca CE. A rotulagem com 
a marca CE é da responsabilidade do fabricante.

A marcação CE é obrigatória e não se trata de um selo de 
qualidade, mas sim de uma marcação de segurança para 
validar o cumprimento dos requisitos essenciais na construção 
de edifícios.

A marcação CE caracteriza os produtos, não os sistemas. A 
conformidade do produto baseia-se na sua avaliação, partindo 
do facto de que o fabricante dispõe em fábrica de um sistema 
de controlo da produção que permite garantir que a produção 
é conforme às especificações correspondentes.

Para determinados produtos requer-se a avaliação e a inspeção 
dos controlos de produção por parte de organismos de 
certificação notificados.

Nesse sentido, a declaração de conformidade de um produto 
é sempre da responsabilidade do fabricante:

A. Com base nos seus controlos e testes.

B. Com base na certificação por parte de um organismo de 
certificação acreditado.

As obras estarão constituídas por produtos com ou sem 
marcação CE.

Os desempenhos dos sistemas construtivos e das obras são 
regulados pelo Estado de cada país, através da publicação dos 
Códigos Técnicos de cumprimento obrigatório. A marcação CE 
significa que:

• O produto cumpre a respetiva norma harmonizada.

• Os produtos que têm aposto esta marcação podem circular 
livremente por todos os Estados-Membros da UE.

• Os produtos importados de países não membros da UE 
podem ter aposta a marcação como prova da sua 
conformidade.

A marcação CE no caso de um produto inovador

Implica a concessão de um DITE, outorgado nos termos do Guia 
DITE ou CUAP, assim como a Declaração/Certificação de 
Conformidade associada, de acordo com o nível definido pela 
CE, que garante que o fabricante mantém os desempenhos do 
seu produto de acordo com o DITE.

A marcação CE é obrigatória em cada país a partir da data final 
do período de coexistência entre a norma nacional e a norma 
harmonizada europeia.

Poderá consultar os produtos Placo® com marcação CE 
atualizados em www.placo.pt.

NORMATIVA
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Especificações de rebocos interiores e exteriores à base de ligantes orgânicos

Características

Permeabilidade ao vapor de água (para rebocos exteriores)4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

Absorção de água (para rebocos exteriores)

Aderência (para rebocos exteriores e interiores)

Durabilidade (apenas para rebocos exteriores se w > 0,5 kg/(m2 • d0,5)

Reação ao fogo (para rebocos exteriores e interiores)

EN 1062-3

EN 1542

EN 13687-3

EN 13501-1 Euroclasse A. 1 a F

≥ 0,3 MPa

Valor declarado λ 

Categoría W declarada

EN ISO 7783-2 Categoría V declarada

Método de Ensaio Requisitos

NORMATIVA

A norma de cumprimento obrigatório para o fabrico de massas de juntas é a UNE-EN 15824, sobre especificações para rebocos 
exteriores e interiores à base de ligantes orgânicos, onde se caracterizam todos ou alguns dos seguintes parâmetros:
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Placostic® A GAMA COMPLETA DE SOLUÇÕES PLACO® PARA A SUA RENOVAÇÃO

Sem
Placostic®

STANDARD

Reboca, alisa e
tapa as gretas

Placostic®Com

CERÂMICA

Para interiores, exteriores
e superfícies cerâmica Sem

Placostic®
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Sem
Placostic®

RENOVAÇÃO

Cobre gotelé, nivela e renova 
interiores pintados

Placostic®Com

Sem
Placostic®

ACABAMENTOS

Permite um acabamento 
mais fino e perfeito

Placostic®Com

TRABALHOS
PEQUENOS

Para as suas reparações e 
pequenos trabalhos

Sem
Placostic®

Placostic®Com

Sem
Placostic®

EXTERIORES

Enche os orificios,
gretas e juntas

Placostic®Com

Placostic®Com

Sem
Placostic®

APLICAÇÃO
MECÂNICA

Acabamentos perfeitos
aplicados com maquina airless

Placostic®Com
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A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

6.12.1 PLACOSTIC® STANDARD

Massa multiusos para rebocar, alisar e tapar gretas. Para aplicar 
no enchimento de orifícios, lascas, sulcos, gretas, reboco, bem 
como no nivelamento e alisamento de superfícies em 
interiores.     
Reparação de pequenos defeitos em superfícies de absorção 
baixa ou média, incluindo as paredes de onde se retirou papel 
pintado, etc.

Fácil de misturar, aplicar e lixar.         
Boa qualidade de acabamento.         
Flexibilidade na construção, adapta-se a qualquer tipo de 
projeto, permitindo trabalhar sobre formas regulares ou 
arredondadas.           
Apresenta um acabamento pronto a pintar.  

Fácil 
transporte

Fácil
aplicação

Bom acabamento 
estético

Flexibilidade

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 15824

A gama Placostic® Stándard cumpre a norma UNE-EN 15824:2009. 

“Reboco de interiores à base de ligantes orgânicos”. 

REAÇÃO AO FOGO

A1. Não combustível. Não contribui para a propagação do fogo.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem  Aprox. 24 h.
• Tempo de uso  2 h.
• Temperatura de uso 5ºC - 30ºC
• Dureza superficial (unidades Shore C)  70
• Rendimento (kg/mm espessura e m2)  1 Kg
• Espessura recomendada por camada  ≤5 mm.
• Aderência  >0,3 Mpa

Sem 
tempos de 

espera
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Placostic® Standard
50 sacos/palete
15 kg./saco

 

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua 
consistência, podendo suportar o peso e a tensão das cama-
das do produto aplicadas posteriormente, sem que a sua 
estrutura se desagregue ou altere; por isso, é necessário 
eliminar as camadas de pintura mal aderidas, restos de 
papel ou qualquer outro elemento que possa causar o 
desprendimento do produto após a sua aplicação.

A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de 
qualquer outro material que possa dificultar a correta 
aderência do produto ou causar o seu posterior 
desprendimento. Deverão sanear-se as superfícies, caso seja 
necessário, até chegar ao fundo consistente. As gretas ou os 
grandes orifícios serão tratados com uma aplicação muito 
mais espessa de Placostic® Standard.

Se a superfície for muito absorvente, aplicar-se-á o regulador 
de absorção Iberprimer®. No caso de suportes muito lisos, 
recomenda-se lixar ou raspar a superfície para uma maior 
aderência.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa no saco.

MANUSEAMENTO 

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C.
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE EMPREGO

1

3

5

O produto deve ser 
preparado num recipiente 
limpo. 2 Adicione água limpa no 

recipiente e polvilhe o 
produto gradualmente até 
formar a massa, numa 
proporção de 0,5 l de água 
/ 1 kg de produto.

Deixe repousar a mistura 
durante 1,5 – 2 minutos e, 
posteriormente, misture 
energicamente à mão ou 
máquina, até conseguir uma 
massa homogénea.

Espere até que a aplicação 
fique completamente seca, 
antes de proceder a qualquer 
tratamento posterior (24 h).

4

6

Espalhe a massa uniforme-
mente sobre a superfície, 
tapando as irregularidades. 
Uma vez endurecida a 
primeira camada (aprox. 2 
horas), aplique a segunda.

Lixe com uma lixa fina até 
obter a finura pretendida.
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6.12.2 PLACOSTIC® STANDARD BALDES

Massa multiusos para rebocar, alisar e tapar gretas. Para aplicar 
no enchimento de orificios, lascas, sulcos, gretas, reboco, 
nivelamento e alisamento de superfícies em interiores. 
Reparação de pequenos defeitos em superfícies de absorção 
baixa ou média, incluindo as paredes das quais se retirou papel, 
etc.

Fácil de aplicar e lixar.     
Boa qualidade de acabamento.    
Flexibilidade na construção, adapta-se a qualquer tipo de 
projeto, permitindo trabalhar sobre formas regulares ou 
arredondadas.      
Apresenta um acabamento pronto a pintar.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem  2 - 48 h.
• Temperatura de utilização 5ºC - 30ºC
• Rendimento (kg/mm de espessura e m2)  1 - 1,5 Kg

Fácil
aplicação

Bom acabamento 
estético

Flexibilidade Sem 
tempos de 

espera
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Placostic® Balde
33 ud./palete
Balde 20 kg.

Placostic® Balde
96 ud./palete
Balde 5 kg.

Placostic Balde
270 ud./palete
6 ud./caixa
Balde 1,5 kg.

 

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua 
solidez, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do 
produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura 
se desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as 
camadas de pintura mal aderidas, restos de papel ou 
qualquer outro elemento que possa causar o desprendi-
mento do produto após a sua aplicação.

A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de 
qualquer outro material que possa dificultar a correta 
aderência do produto ou causar o seu posterior desprendi-
mento.

Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até 
chegar ao fundo consistente.
As gretas ou os grandes orifícios serão tratados com uma 
camada muito mais espessa de Placostic® Standard.
Se a superfície for muito absorvente, aplicar-se-á o regulador 
de absorção Iberprimer®. 
No caso de suportes muito lisos, recomenda-se lixar ou raspar 
a superfície para uma maior aderência.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa no saco.

MANUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação, e designadamente as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

Elimine quaisquer vestígios de 
pó do suporte.  Humedeça o 
substrato. 2 Aplique o material de 

revestimento com a ajuda de 
uma espátula.

Deixe secar (pelo menos 2 
horas).

Passadas 24 horas, poderá 
começar a lixar.

4 O revestimento não deve ser 
coberto antes de decorrerem 2 
horas e até que esteja comple-
tamente seco (pode variar em 
função da espessura aplicada 
e da temperatura e humidade 
existentes).
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6.12.3 PLACOSTIC® RENOVAÇÃO 1H.

Massa para tapar gotelé, nivelar e renovar interiores pintados.

Para aplicar em acabamentos interiores sobre gesso, escaiolas, 
cimento, placas de gesso laminado, pedra, pintura com base 
acrílica e tijolos. Renovação de paramentos rugosos com 
tratamento do tipo gotelé ou decorados, que exijam uma 
camada com uma espessura <5 mm.

Fácil de misturar, aplicar e lixar.       
Boa qualidade de acabamento.       
Flexibilidade na construção, o que lhe permite adaptar-se a 
qualquer tipo de projeto, assim como a formas regulares ou 
arredondadas.    

Apresenta um acabamento pronto a pintar.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 15824

A gama Placostic® Renovação cumpre a norma UNE-EN 
15824:2009. “Rebocos exteriores e interiores à base de ligantes 
orgânicos.”. 

REAÇÃO AO FOGO

A1. Não combustível. Não contribui para a propagação do fogo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem  Aprox. 24 h.
• Tempo de utilização da mistura 1 h.
• Temperatura de utilização 5ºC - 30ºC
• Tempo de repuoso da mistura 1,5 - 2 min.
• Rendimento (kg/mm de espessura por m2)  1 Kg
• Dureza superficial (Shore C)  70
• Aderência  >0,3 Mpa

Fácil 
transporte

Fácil
aplicação

Bom acabamento 
estético

Flexibilidade Sem tempos 
de espera
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APLICAÇÃO

EMBALAGEM

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa no saco.

MANUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C.
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

O produto deve ser preparado 
num recipiente limpo. Adicione 
água limpa no recipiente e 
polvilhe o produto gradual-
mente até formar a massa, 
numa proporção de 0,5 l de 
água / 1 kg de produto.

2 Deixe repousar a mistura 
durante 1,5 – 2 minutos e, 
posteriormente, misture ener- 
gicamente à mão ou máquina, 
até conseguir uma massa 
homogénea.

Espalhe a massa uni- 
formemente sobre a superfície, 
tapando as irregularidades. 
Uma vez endurecida a primeira 
camada, aplique a segunda.

Lixe com uma lixa fina até 
obter a finura pretendida.

4 Espere até que a aplicação 
fique completamente seca, 
antes de proceder a qualquer 
tratamento posterior (aprox. 
24 horas).

Placostic® Renovação 1h.
50 sacos/palete
15 kg./saco

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE     
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua 
solidez, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do 
produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura 
se desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as 
camadas de pintura mal aderidas , restos de papel ou 
qualquer outro elemento que possa causar o desprendimen-
to do produto após a sua aplicação.

A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de 
qualquer outro material que possa dificultar a correta aderên-
cia do produto ou causar o seu posterior desprendimento.

Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até chegar 
ao fundo consistente. As gretas ou os grandes orifícios serão 
tratados com uma camada muito mais espessa de Placostic® 
Standard. 
Se a superfície for muito absorvente, deverá aplicar-se o 
regulador de absorção Iberprimer®. No caso de suportes muito 
lisos, recomenda-se lixar ou raspar a superfície para uma maior 
aderência.
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YESOS Y PLASTES

6.12.4 PLACOSTIC® RENOVAÇÃO 8H.

Massa para tapar gotelé, nivelar e renovar interiores pintados. 
Acabamento interior sobre gessos, escaiolas, cimento, placas 
de gesso laminado, pedra, pintura com base acrílica e tijolos. 
Renovação de paramentos rugosos com tratamento do tipo 
gotelé ou decorados, que exijam uma camada com uma 
espessura <5 mm.

Fácil de misturar, aplicar e lixar.         
Boa qualidade de acabamento.       
Flexibilidade na construção, o que lhe permite adaptar-se a 
qualquer tipo de projeto, assim como às formas regulares ou 
arredondadas.   

Apresenta um acabamento pronto a pintar.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

NORMATIVA E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 15824

A gama  Placostic® Renovação cumpre norma UNE-EN 
15824:2009. “Rebocos exteriores e interiores à base de ligantes 
orgânicos”. 

REAÇÃO AO FOGO

A1. Não combustível. Não contribui para a propagação do fogo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem  Aprox. 24 h.
• Tempo de utilização da mistura  8 h.
• Temperatura de utilização 5ºC - 30ºC
• Tempo de repouso da mistura  1,5 - 2 min.
• Rendimento (kg/mm de espessura  por m2)  1 Kg
• Dureza superficial (Shore C)  70
• Aderência >0,3 Mpa

Fácil 
transporte

Fácil
aplicação

Bom acabamento 
estético

Flexibilidade Sem tempos 
de espera
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APLICAÇÃO

EMBALAGEM

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa no saco.

MANUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

O recipiente onde se prepara a 
mistura deve estar limpo. 
Adicione água limpa no 
recipiente e polvilhe o produto 
gradualmente até formar a 
massa, numa proporção de 
0,5 l de água / 1 kg de produto.

2
Deixe repousar a mistura 
durante 1,5 – 2 minutos e, 
posteriormente, misture ener- 
gicamente à mão ou máquina, 
até conseguir uma massa 
homogénea.

Espalhe a massa uniforme-
mente sobre a superfície, 
tapando as irregularidades. 
Uma vez endurecida a primeira 
camada, aplique a segunda.

Lixe com uma lixa fina até 
obter a finura pretendida.

4 Espere até que a aplicação fique 
completamente seca, antes de 
proceder a qualquer tratamen-
to posterior (aprox. 24 horas).

Placostic® Renovação 8h.
48 sacos/palete
15 kg./saco

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua 
solidez, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do 
produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura se 
desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as cama-
das de pintura mal aderidas, restos de papel ou qualquer 
outro elemento que possa causar o desprendimento do 
produto após a sua aplicação.

A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de 
qualquer outro material que possa dificultar a correta aderên-
cia do produto ou causar o seu posterior desprendimento. 

Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até 
chegar ao fundo consistente. As gretas ou os grandes orifícios 
serão tratados com uma aplicação muito mais espessa de 
Placostic® Standard.   
Se a superfície for muito absorvente, aplicar-se-á o regulador 
de absorção Iberprimer®. No caso de suportes muito lisos, 
recomenda-se lixar ou raspar a superfície para uma maior 
aderência.
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6.12.5 PLACOSTIC® RENOVAÇÃO E ALISAMENTO

Massa para tapar gotelé, nivelar e renovar interiores pintados. 
Acabamento interior sobre gessos, escaiolas, cimento, placas 
de gesso laminado, pedra, pintura com base acrílica e tijolos. 
Renovação de paramentos rugosos com tratamento do tipo 
gotelé ou decorados, que exijam uma camada com uma espes-
sura < 5 mm.

Fácil de misturar, aplicar e lixar.     
Boa qualidade de acabamento.    
Flexibilidade na construção, o que lhe permite adaptar-se a 
qualquer tipo de projeto, assim como às formas regulares ou 
arredondadas.  

Apresenta um acabamento pronto a pintar.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem  2 - 48 h.
• Temperatura de utilização 5ºC - 30ºC
• Rendimento (kg/mm espessura e m2)  1 Kg

Fácil
aplicação

Bom acabamento 
estético

Flexibilidade Sem tempos 
de espera
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APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua 
solidez, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do 
produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura se 
desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as cama-
das de pintura mal aderidas, restos de papel ou qualquer outro 
elemento que possa causar o desprendimento do produto 
após a sua aplicação.

A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de 
qualquer outro material que possa dificultar a correta aderên-
cia do produto ou causar o seu posterior desprendimento.

Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até 
chegar ao fundo consistente. As gretas ou os grandes orifícios 
serão tratados com uma aplicação muito mais espessa de 
Placostic® Standard.   
Se a superfície for muito absorvente, aplicar-se-á o regulador 
de absorção Iberprimer®. No caso de suportes muito lisos, 
recomenda-se lixar ou raspar a superfície para uma maior 
aderência.

ARMAZENAGEM E COMSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa na embalagem.

MANUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

Elimine qualquer resto de pó do 
suporte. Humedeça o substrato. 2 Aplique a primeira camada 

grossa de massa.

3 Alise em camadas cruzadas.

O revestimento não deve ser 
coberto até 2 horas depois de 
estar completamente seco 
(pode variar em função da 
espessura aplicada e da tem- 
peratura e humidade existen-
tes).

4 Deixe secar (no mínimo, 2 
horas). Poderá aplicar a segunda 
camada após 2 horas.

Placostic® Balde
6 ud./palete
Cubo 20 kg.

Placostic® Balde
6 ud./palete
Cubo 5 kg.
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6.12.6 PLACOSTIC® ACABAMENTO FINO

Massa para alisamentos extra finos.   
Tratamento de acabamento fino para interiores que iguala e 
alisa as superfícies, preparando o suporte para qualquer 
tratamento de decoração posterior. Elimina riscos, gretas e 
pequenas irregularidades (< 1 mm de espessura).

Fácil de misturar, aplicar e lixar.     
Boa qualidade de acabamento.       
Adequado para ser utilizado manualmente ou mediante 
projeção mecânica.         
Flexibilidade na construção, adapta-se a qualquer tipo de 
projeto, permitindo trabalhar sobre formas regulares ou 
arredondadas.      

Apresenta um acabamento pronto a pintar.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 15824

A gama Placostic® Acabamento Fino cumpre a  norma UNE-EN 
15824:2009. “Rebocos exteriores e interiores à base de ligantes 
orgânicos”. 

REAÇÃO AO FOGO

A1. Não combustível. Não contribui para a propagação do fogo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem Aprox. 24 h.
• Tempo de repouso da mistura 1,5 - 2 min.
• Temperatura de utilização 5ºC - 30ºC
• Rendimento (kg/mm de espessura por m2)  1, 15 Kg
• Dureza superficial (Shore C)  70
• Aderência >0,3 Mpa

Fácil 
transporte

Fácil
aplicação

Alta qualidade 
de acabamento

Flexibilidade Sem tempos 
de espera
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APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua solidez, 
podendo suportar o peso e a tensão das camadas do produto 
aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura se desagre-
gue ou altere; por isso, é necessário eliminar as camadas de 
pintura mal aderidas, restos de papel ou qualquer outro 
elemento que possa causar o desprendimento do produto após 
a sua aplicação.

A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de 
qualquer outro material que possa dificultar a correta aderên-
cia do produto ou causar o seu posterior desprendimento

Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até 
chegar ao fundo consistente. As gretas ou os grandes orifícios 
serão tratados com uma aplicação muito mais espessa de 
Placostic® Standard.   
Se a superfície for muito absorvente, aplicar-se-á o regulador 
de absorção Iberprimer®. No caso de suportes muito lisos, 
recomenda-se lixar ou raspar a superfície para uma maior 
aderência.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa no saco.

MANUSEAMENTO

 Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

Adicione água limpa no 
recipiente e polvilhe o produto 
gradualmente até formar a 
massa, numa proporção de 
0,45 l de água / 1 kg de 
produto.

2 Deixe a mistura repousar 
durante 1,5 – 2 minutos e, 
posteriormente, misture 
energicamente à mão ou 
máquina, até conseguir uma 
massa homogénea.

Espalhe uniformemente uma 
camada fina de massa (inferior a 
2 mm) sobre a superfície e alise. 
Quando a primeira camada 
estiver seca (aprox. 24-48 horas), 
aplique a segunda, caso seja 
necessário.

Lixe com uma lixa fina até 
obter a finura pretendida.

4 Espere até que a aplicação 
fique completamente seca, 
antes de proceder a qualquer 
tratamento posterior (aprox. 24 

Placostic® Acabamento Fino
48 sacos/palete
15 kg./saco
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6.12.7 PLACOSTIC® RENOVALL

Massa para enchimento de gretas, fissuras e orifícios. 

Reparação de gretas e fendas em madeira sólida, cobertura de 
pontas na madeira ou MDF.     Reparação de fissuras em: placas 
de gesso laminado, reboco de divisórias, alvenaria, betão 
celular, cimento, calcário, etc. Não adequado para aplicar em 
metais.

Não abate. A massa é elástica.        
Leve e fácil de aplicar. Secagem rápida. Pode aplicar-se em 
camadas grossas de até 3 cm de espessura.      
Acabamento liso, não necessita ser lixado.     
Apropriado para ser aplicado tanto no interior, como no  
exterior.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem  2 - 48 h.
• Temperatura de utilização 5ºC - 30ºC

Produto
leve

Aplicação 
exterior e 

interior

Fácil aplicação Não abate
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Placostic® Balde
270 ud./palete
6 ud./caixa
Balde 1 L.

 

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE     
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua 
solidez, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do 
produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura 
se desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as 
camadas de pintura mal aderidas, restos de papel ou 
qualquer outro elemento que possa causar o desprendimen-
to do produto após a sua aplicação.

A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de 
qualquer outro material que possa dificultar a correta 
aderência do produto ou causar o seu posterior 
desprendimento.
Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até 
chegar ao fundo consistente.
As superfícies mais absorventes serão humedecidas antes da 
aplicação.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa na embalagem.

MANUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

Elimine qualquer resto de pó do 
suporte. Aplique a primeira 
camada grossa de massa. 2 2 Alise em camadas cruzadas.

Deixe secar (mínimo 2 horas).

Não aplique o revestimento 
final até à total secagem do 
produto (variará segundo as 
condições de temperatura e 
humidade existentes e a 
espessura do produto aplicado).

4 Aplique a segunda camada, 
após a primeira ter secado.
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6.12.8 PLACOSTIC® EXTERIORES

Argamassa de cimento para utilização exterior para rebocos 
e alisamentos exteriores em camada fina e média de até 2 
mm. Camada de espessura sobre superfícies de cimento, betão, 
tijolos ou pedra. Para reparações de danos em exteriores (facha-
das, varandas, cornijas, esquinas), com uma espessura total 
de até 4 mm.

O produto apresenta uma boa aderência sobre suportes, tanto 
absorventes como não absorventes. O acabamento é branco, 
pronto a pintar.

Propriedades hidrófugas.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 15824

A gama Placostic® Exteriores cumpre norma UNE-EN 
998-1:2010. “Argamassa de cimento para utilização exterior 
em rebocos e alisamentos”. 

REAÇÃO AO FOGO

A1. Não combustível. Não contribui para a propagação do fogo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Rendimento (kg/mm de espessura e m2) 1,25 Kg.
• Fator de Resistência Difusão ao vapor de água  μ  ≤10
• Coeficiente de capilaridade W1(≤ 0,2 kg/m2 · min 0,5)
• Aderência 0,23 MPa
• Resistência à flexão  ≥2 MPa
• Resistência à compressão  ≥6 MPa (CSIII)
• Condutividade térmica 0,47 W/m·K (P=50%)

Fácil 
transporte

Fácil
aplicação

Aplicação 
exterior
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APLICAÇÃO EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O suporte deve estar limpo, livre de gorduras, óleos, pó, partes 
ocas ou mal aderidas, e de caldas superficiais.  Caso neces-
sário, far-se-á a preparação do mesmo utilizando, preferen-
cialmente, meios mecânicos. 

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa no saco.

MANUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

Polvilhe o produto gradual-
mente até formar a massa, 
numa proporção de 0,3 l de 
água / 1 kg de produto.

2 Deixe repousar a mistura 
durante 1,5 – 2 minutos e, 
posteriormente, misture 
energicamente à mão ou 
máquina, até conseguir uma 
massa homogénea.

Espalhe a argamassa uniforme-
mente sobre a superfície, por 
forma a cobrir todas as irregula-
ridades.

Lixe com uma lixa fina até 
obter a finura pretendida.

4 Uma vez endurecida a primeira 
camada (aprox. 2 horas), 
aplique a segunda camada.

6 Espere a secagem completa da 
aplicação antes de qualquer 
tratamento posterior ou 
pintura da superfície.

Placostic® Exteriores.
50 sacos/palete
15 kg./saco
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YESOS Y PLASTES

6.12.9 PLACOSTIC® UNIVERSAL E CERÂMICO

Massa multiusos para interiores, exteriores e superfícies 
cerâmicas.

Para aplicação em coberturas de betão, revestimentos de placas 
de gesso laminado e escaiolas, e em todos os materiais de 
alvenaria previamente revestidos com cimento.

Aplicação sobre superfícies pintadas.

Boa adaptabilidade em pequenos trabalhos de renovação. 
Excecional aderência.     
Fácil alisamento.     
Grande resistência aos impactos.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem 2 - 48 h.
(Dependendo do clima e da espessura de aplicação)

• Temperatura de utilização 5ºC - 30ºC

Poupança 
económica

Fácil
aplicação

Bom acabamento 
estético

FlexibilidadeAplicação 
exterior e 

interior

Sem tempos 
de espera
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Placostic® Balde
6 ud./palete
Balde 5 kg.

 

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua 
solidez, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do 
produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura 
se desagregue ou altere.

Por conseguinte, é necessário eliminar as camadas de pintura 
mal aderidas, os restos de papel ou qualquer outro elemento 
que possa causar o desprendimento do produto após a sua 
aplicação. Deverão sanear-se as superfícies, caso seja 
necessário, até chegar ao fundo consistente.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa na embalagem.

MAUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

Elimine quaisquer vestígios de 
pó do suporte. Humedeça o 
substrato. 2 Aplique o material de 

revestimento com uma 
espátula.

Deixe secar (mínimo 2 horas).

Acabamento final.
Atenção: a superfície não pode 
ser lixada.

4 O revestimento final não pode 
ser aplicado até que o produto 
não esteja completamente 
seco (varia em função da 
temperatura e da humidade 
existente, assim como da 
espessura do produto 
aplicado).
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YESOS DE CONSTRUCCIÓN
6.12.10 PLACOSTIC® CERÂMICO

Massa de revestimento sobre superfícies cerâmicas interiores 
a cobrir com tinta, material cerâmico ou com outros materiais. 
Revestimento de superfícies vítreas ou mosaicos.

Fácil de misturar, aplicar e lixar.      
Boa qualidade de acabamento.   
Excecional aderência.    
Acabamento pronto a pintar.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

NORMAS E  HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 15824

A gama Placostic® Cerâmico cumpre a norma UNE-EN 
15.824:2009. “Massa de revestimento para superfícies 
cerâmicas interiores”. 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Rendimento (kg/mm de espessura por m2) 1,25 Kg.
• Dureza superficial (Shore C)  60
• Tempo de repouso da mistura 1,5  - 2 min.
• Temperatura de uutilização  5ºC - 30ºC
• Tempo de uutilização  2 h.
• Secagem  24 h.

Fácil 
transporte

Poupança 
económica

Fácil
aplicação

Bom acabamento 
estético

FlexibilidadeAplicação
interior

Sem tempos 
de espera
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APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O suporte deve estar em boas condições e manter a sua consis-
tência, podendo suportar o peso e a tensão das camadas do 
produto aplicadas posteriormente, sem que a sua estrutura se 
desagregue ou altere; por isso, é necessário eliminar as camadas 
de pintura mal aderidas, restos de papel ou qualquer outro 
elemento que possa causar o desprendimento do produto após 
a sua aplicação.

A superfície deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de qualquer 
outro material que possa dificultar a correta aderência do produto 
ou causar o seu posterior desprendimento. Se existirem fungos é 
necessário aplicar previamente um fungicida. As gretas ou os 
grandes orifícios serão tratados com uma aplicação muito mais 
espessa do que o Placostic® Cerâmico, como, por exemplo, o 
Renovall®.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa na embalagem.

MANUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

Polvilhe o produto gradual-
mente até formar a massa 
numa proporção de 0,50 l de 
água / 1Kg de produto.

2 Misture energicamente com 
uma batedeira elétrica, até 
obter uma massa sem grumos.

Aplique uma primeira camada 
até cobrir a superfície.

Aplique uma segunda camada 
mais fina, deixando a superfície 
acabada e pronta a pintar.

4 Uma vez seco o produto, 
remova os pequenos coágulos 
e as irregularidades com uma 
espátula ou uma pequena 
talocha.

6 Vista da superfície acabada.

Placostic® Cerâmico
50 sacos/palete
15 kg./saco

209

G
ES

SO
S 

E 
A

RG
A

M
A

SS
A

S

GESSOS E ARGAMASSAS



6.12.11 PLACOSTIC® AIRLESS

Massa para cobrir gotas finas, alisar e renovar interiores pintados 
mediante a aplicação de Airless.

Para acabamentos em interiores sobre gesso, escaiola, cimento, 
pedra (natural ou artificial), pintura com base acrílica e tijolo. 
Ideal para obras com acabamento Q4.

O produto apresenta-se pronto a aplicar.   
Acabamento ultra fino e de grande brancura.  
Devido à sua natureza, o produto permite uma aplicação 
mediante Airless, o que significa um aumento do rendimento 
de 50%.

A gama Placostic® é fabricada na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

DESEMPENHOS

NORMAS E  HOMOLOGAÇÕES

A gama Placostic® Airless cumpre a  AFNOR NFT 36005

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Secagem  2 - 48 h.
• Temperatura de utilização 5ºC - 30ºC
• Rendimento (kg por mm de espessura e m2) 1,3 Kg.

Alta qualidade 
de acabamento

Projeção à 
máquina

Fácil
aplicação

Aplicação 
interior

Flexibilidade Sem tempos 
de espera
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Placostic® Airless
33 ud./palete
Balde 25 Kg.

 

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
O paramento deve estar livre de pó, gordura, fungos ou de 
qualquer outro material que possa dificultar a correta aderên-
cia do produto ou causar o seu posterior desprendimento. 
Deverão sanear-se as superfícies, caso seja necessário, até 
chegar ao fundo consistente.    
O suporte deve estar em boas condições, seco, sólido e 
preparado no momento da aplicação do produto. Se a super-
fície for muito absorvente, aplicar-se-á o regulador de 
absorção Iberprimer® .

No caso de suportes muito lisos, recomenda-se lixar ou raspar 
a superfície para uma maior aderência. 
O suporte deve manter a sua consistência, tanto durante a 
aplicação como depois da mesma, sendo capaz de suportar o 
peso e a tensão das camadas do produto aplicadas 
posteriormente, sem que a sua estrutura se desagregue ou 
altere; por isso, é necessário eliminar as camadas de pintura 
mal aderidas, restos de papel ou qualquer outro elemento que 
possa causar o desprendimento do produto após a sua 
aplicação.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o material protegido da luz solar e da humidade. O 
tempo máximo de conservação é de 12 meses a partir da data 
de fabrico impressa no saco.

MANUSEAMENTO

Aconselha-se a utilização de luvas e máscara.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 30°C. 
(Humidade relativa < 75%).
Notas legais:

A presente informação e, designadamente, as recomendações relativas 

à aplicação e aos dados técnicos, baseiam-se na nossa experiência e 

nos conhecimentos atuais, assim como nas utilizações previstas e nas 

aplicações mais usuais dos nossos produtos, estando sujeitas às 

condições finais de obra ou de aplicação. A última versão atualizada 

da ficha técnica do produto está disponível nas páginas web 

www.placo.es e www.placo.pt. Existem fichas de segurança de todos 

os nossos produtos à sua disposição.

MODO DE APLICAÇÃO

1

3

5

Pulverizador de Airless 
imprescindível, com fluxo 
mínimo de 5 l. por min. Misture 
o produto.

2 Lave a boquilha com água após a 
utilização. A espessura da camada 
não deve ser superior a 2 mm.

Uma vez pulverizado o 
material, espalhe a massa 
uniformemente, cobrindo as 
irregularidades.

Alise com uma niveladora, 
talocha ou Parfatliss.

4 Espere 10 minutos para realizar 
a 2.ª projeção. Corrija as 
pequenas irregularidades.

6 Lixe com uma lixa fina até 
obter a textura do paramento 
desejada
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Todas as imagens apresentadas neste manual referem-se a projetos executados com os produtos e sistemas Placo®. Todos eles participaram no 
Troféu Golden Gypsum® da Placo® nas suas diferentes edições.

É proibido qualquer tipo de reprodução, total ou parcial, das imagens apresentadas nesta obra sem a autorização expressa, por escrito, da Saint 
Gobain Placo Ibérica.

2018 / O presente documento anula e substitui qualquer edição anterior. Certifique-se de que o mesmo continua vigente na nossa página web 
www.placo.es ou www.placo.pt, onde se encontra a versão atualizada do documento. Qualquer utilização ou aplicação dos materiais que não 
cumpra as regras estabelecidas no presente documento, eximirá o fabricante de qualquer responsabilidade, designadamente da responsabilidade 
solidária (Lei 38/1999). Consulte previamente os nossos serviços técnicos sobre qualquer utilização ou aplicação não recomendada. Os resultados 
dos ensaios que constam nesta documentação técnica foram obtidos em condições de ensaio normalizadas. As fotografias e ilustrações utilizadas 
nesta obra não são contratuais. É proibida a reprodução, inclusivamente parcial, dos esquemas, fotografias e textos deste documento sem a 
autorização da Saint Gobain Placo Ibérica.

Edição e coordenação: Gabinete Técnico e de Marketing da Placo® 

Design e layout:  Cuaderna Vía Comunicación S.L.

Impressão: Einsa Print 

Ref.: Guía Placo® - Ed.: 6.0 -  11/18 - 1.000 exemplares  


