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DESCRIÇÃO

O gesso é imprescindível para o revestimento interior de habitações, escritórios, estabelecimentos, centros comerciais, escolas, 
lojas, aeroportos, etc.

O seu elevado desempenho, no que respeita ao conforto, à resistência ao fogo, assim como ao isolamento térmico e acústico, 
conferiu-lhe sempre um papel protagonista na solução para o revestimento de interiores.

A segurança e a proteção dos edifícios contra o fogo, bem como o seu isolamento acústico e térmico dependem especialmente 
das características concretas do gesso utilizado. Muitos dos atrativos e modernos desenhos dos interiores atuais não teriam sido 
possíveis sem a flexibilidade e a variabilidade do gesso como material de construção.

CARACTERÍSTICAS ÚNICAS DOS PRODUTOS DE GESSO

RESISTÊNCIA AO FOGO

Graças à sua composição natural, o gesso é um material 
intrinsecamente resistente ao fogo, apresentando uma solução 
de alta qualidade para a proteção dos edifícios contra a 
propagação do fogo:

• Possui uma baixa condutividade térmica, o que evita a 
propagação do calor produzido durante o incêndio.

• Contém água livre, da qual cerca de 1% em equilíbrio e, 
aproximadamente, 20% é água quimicamente incorporada, 
sendo necessário despender uma determinada energia 
calorífica para a consumir.

• O gesso possui, na sua própria constituição, duas moléculas 
de água por cada molécula de sulfato de cálcio. Enquanto a 
água não se evaporar, a temperatura da massa do gesso 
situa-se abaixo dos 140 °C.

• Após a sua desidratação, caso não exista desprendimento, 
continua a formar uma camada protetora do elemento 
construtivo que reveste, devido ao seu baixo coeficiente de 
condutividade.

Estas propriedades proporcionam aos elementos do gesso 
qualidades de proteção passiva perante o fogo.

Obteve-se do CTE (Código Técnico de Edificação) o seguinte 
extrato, relativo à resistência ao fogo, de acordo com o 
documento DB-SE (Documento Básico de Segurança contra 
Incêndios):

6.1 VANTAGENS DO GESSO
GESSOS

ANEXO C. Resistência ao fogo das estruturas de betão armado

C.2.4. Camadas protetoras

1. A resistência ao fogo pode conseguir-se mediante a aplicação 

de camadas protetoras, cuja contribuição à resistência ao fogo 

do elemento estrutural protegido é determinada segundo o 

estabelecido na norma UNE ENV 13381-3:2004.

2. Os revestimentos com argamassas de gesso podem conside-

rar-se como espessuras adicionais de betão, equivalentes a 1,8 

vezes a sua espessura real. Quando aplicados em tetos, para 

valores não superiores a R 120, recomenda-se que a sua 

colocação em obra seja realizada por projeção e para valores 

superiores a R120, sendo que a sua contribuição apenas poderá 

justificar-se mediante teste.

ANEXO F. Resistência ao fogo dos elementos de alvenaria.  Nas tabelas 

F1 e F2 indica-se a resistência ao fogo, para a qual contribuem os 

elementos de alvenaria de tijolo cerâmico ou de silício-calcário, 

assim como os de blocos de betão, perante a exposição térmica 

segundo a curva normalizada tempo - temperatura.

Tais tabelas só são aplicáveis a muros e divisórias de uma folha, 

sem revestir, e rebocadas com argamassa de cimento ou guarne-

cidas com gesso, com espessuras mínimas de 1,5 cm. No caso 

de soluções construtivas constituídas por duas ou mais folhas, 

pode considerar-se como valor de resistência ao fogo do conjunto 

a soma dos valores relativos a cada folha.

A classificação que consta nas tabelas para cada elemento não é a 

única que o caracteriza, mas sim a única que está disponível. Por 

exemplo, uma classificação EI atribuída a um elemento não significa 

que o mesmo não possua capacidade portante contra a ação do fogo 

e que, portanto, não possa ser classificado também como REI; o que 

acontece é que não se dispõe dessa classificação.
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(1) Não é habitual.

Tabela F.1. Resistência ao fogo de muros e divisórias de alvenaria de tijolo cerâmico ou de silício-calcário

Tabela F.2. Resistência ao fogo de muros e divisórias de alvenaria de blocos de betão

Tipo de câmara Tipo de agregado Tipo de revestimento
Espessura nominal 

em mm. Resistência ao fogo

Simples

Silício Sem revestir
100
150
200

EI-15

Calcário
100
150
200

Vulcânico

120
200

 Guarnecido em ambos os lados

 

90

Guarnecido no lado exposto rebocado 
no lado exterior)

120
200

Dupla Argila expandida
150
150

Sem revestir

Sem revestir

Sem revestir
guarnecido nos dois lados

REI-60
REI-120

EI-60
REI-90

REI-180

EI-120
REI-180

EI-180

EI-180
REI-240
EI-180

RE-240/ REI-80

Espessura da alvenaria (mm)

40≤e<80 80≤e<110 e≥110 110≤e<200 e≥200 140≤e<240 e≥240
(1) (1) (1) REI-120 REI-240 (1) (1)

(1) EI-60 EI-90 EI-180 EI-240

EI-30 EI-90 EI-120 REI-180

Guarnecido

EI-60 EI-120 EI-180 EI-240 EI-240

Em ambos os lados EI-90 EI-180 EI-240 EI-240
EI-240

EI-240

Resistência ao fogo de muros e divisórias de alvenaria de tijolo cerâmico ou de silício-calcário

Tipo de revestimento Com tijolo oco Com tijolo maciço ou 
perfurado

Com blocos de argila 
aligeirada

Sem revestir

Rebocado
No lado exposto

No lado exposto
Em ambos os lados

REI-240

REI-240

REI-240

REI-240

EI-180

REI-180

EI-240

REI-240

REI-180
RE-240

REAÇÃO AO FOGO

O sistema de classificação europeu (Euroclasses) define a reação ao fogo de uma forma harmonizada com os padrões europeus.

O gesso sob a ação do fogo não produz gás ou vapor de natureza tóxica, corrosiva ou asfixiante, nem fumos ou outro produto de 
combustão suscetível de ativá-la.

Os gessos de construção e os ligantes à base de gesso classificam-se como A1 (não contribuem para o fogo), e não requerem 
teste quando o seu conteúdo é inferior a 1% em peso ou em volume (independentemente do valor mais restrito) de matéria 
orgânica.

Se o produto contiver mais de 1% em peso ou em volume de matéria orgânica, será testado e classificado de acordo com o 
estabelecido na Norma Europeia  UNE-EN-13501-1.
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CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS

As exigências básicas de proteção contra o ruído do atual CTE, no seu documento básico DB-HR (Documento Básico Proteção contra 
o Ruído), limitam, no interior dos edifícios e em condições normais de utilização, o risco de moléstias ou doenças dos utilizadores 
provocadas pelo ruído, como resultado das características do seu projeto, da construção, do uso e da manutenção.

Para satisfazer este objetivo, os edifícios serão projetados, construídos e mantidos de tal forma, que os elementos construtivos 
que configuram os seus recintos possam apresentar umas características acústicas adequadas para reduzir a transmissão do 
ruído aéreo, do ruído de impactos, assim como do ruído e das vibrações das instalações do próprio edifício, e para limitar o ruído 
reverberante dos edifícios.

No que respeita à contribuição dos gessos de construção destacam-se os seguintes pontos:

• ISOLAMENTO DIRETO DO RUÍDO AÉREO          
O isolamento direto do ruído aéreo é uma característica de um sistema* e não de um produto, pelo que, quando necessário, o 
isolamento do ruído aéreo de um sistema instalado, constituído por gesso, será determinado segundo o especificado nas Normas 
EN ISO 140-3 e EN ISO 717-1, consoante o caso.

• ABSORÇÃO ACÚSTICA            
A absorção acústica é uma característica do produto e varia em função do seu acabamento, pelo que, quando necessário, 
especificar-se-ão as características da absorção acústica segundo a Norma Europeia EN ISO 354.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

As exigências do CTE, através do seu documento básico DB-HE (Documento Básico de Poupança de Energia), pretendem conseguir 
uma utilização racional da energia no que se refere à utilização dos edifícios, reduzindo o seu consumo para limites sustentáveis.

Para satisfazer este objetivo, os edifícios serão projetados, construídos, utilizados e mantidos de forma a cumprirem as exigências 
básicas do CTE e, relativamente aos produtos para a construção, observar-se-á especialmente a Exigência básica HEI 1 (Limitação 
da necessidade energética), a qual estabelece que os edifícios contarão com uma envolvente cujas características limitarão 
adequadamente a procura energética necessária para alcançar o bem-estar térmico em função do clima da localidade, do uso do 
edifício e do regime verão/inverno, assim como pelas suas características de isolamento e inércia, permeabilidade ao ar e exposição 
à radiação solar, reduzindo o risco de humidades por condensação, tanto superficiais como intersticiais, que possam prejudicar as 
suas características, e tratando adequadamente as pontes térmicas para limitar as perdas ou ganhos de calor e evitar problemas 
higrométricos nos mesmos.

Os edifícios caracterizam-se termicamente através das propriedades higrométricas dos produtos de construção que compõem a 
sua envolvente térmica.

* Entende-se como sistema as possíveis combinações de elementos construtivos (elementos de compartimentação vertical e horizontal (lajes + pavimento + teto), 
divisórias, fachadas, divisórias separadoras e coberturas).

As características exigíveis aos gessos de construção, como utilização final para revestimento de muros e partes cegas da cobertura, 
definem-se através das seguintes propriedades higrométricas:

•  A CONDUTIVIDADE TÉRMICA λ (W/mK)

É definida como a quantidade de calor, ou fluxo de calor, que passa num determinado momento por uma unidade de superfície, quando 
a diferença de temperatura entre ambos os lados é de um grau.

Para calcular esse parâmetro podem utilizar-se os valores indicados na seguinte tabela, extraída da norma UNE-EN-13.279:2009.
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REGULAÇÃO DA HUMIDADE

O gesso é um regulador da humidade, porque, graças à sua microestrutura porosa, é capaz de armazenar moléculas de vapor de 
água no interior da sua massa, perante um excesso de humidade, evitando desta forma a condensação superficial e a humectação 
de paredes e tetos, transferindo-as para o ambiente quando este se torna muito seco, contribuindo desta forma para a 
habitabilidade do espaço.

ESTÉTICA E DESENHO

O gesso permite, mediante a sua capacidade de adaptar-se às formas e aos desenhos mais complexos, criar espaços singulares 
para satisfazer as exigências dos projetos mais exigentes.

ECOLOGIA E AMBIENTE

O gesso é um produto natural, obtido do sulfato de cálcio hidratado, um mineral que se encontra com abundância na natureza, 
e amigo do ambiente; os seus resíduos eliminam-se facilmente, integrando-se no meio envolvente.

•  O FATOR DA RESISTÊNCIA À DIFUSÃO DO VAPOR DE ÁGUA µ

Define-se como a quantidade de vapor de água que passa 
através da unidade de superfície de um material de 
espessura-unidade, quando a diferença de pressão do vapor 
entre os seus lados é a unidade.

Densidade 
kg/m3

λ Condutividade térmica a 23 °C e com 50% de 
humidade relativa W/(m·K)

600 0,18

700 0,22

800 0,26

900 0,30

1.000 0,34

1.100 0,39

1.200 0,43

1.300 0,47

1.400 0,51

1.500 0,56

Tabela 2. Valores do desenho da condutividade térmica para gessos de construção e ligantes à base de gesso para 
a construção.

* Avaliação da condutividade segundo as pautas definidas na 
UNE-EN-13.279-1:2009, referente a material seco aplicado em interiores (23ºC 
e 50% de humidade relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos 
e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.
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A marcação CE caracteriza os produtos, não os sistemas. A 
conformidade do produto resulta da sua avaliação, visto que o 
fabricante dispõe em fábrica de um sistema de controlo da 
produção que permite garantir que a mesma cumpre as 
especificações previstas.

Em determinados produtos é necessária a avaliação e a 
fiscalização dos controlos de produção por parte de organismos 
certificadores acreditados.

Por conseguinte, a declaração de conformidade de um produto 
é sempre realizada pelo fabricante:

a) com base nos seus controlos e testes.

b) com base na certificação de uma entidade de certificação 
acreditada.

As obras são constituídas por produto 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 está em conformidade com a respetiva

 norma harmonizada.

• Os produtos assinalados com esta marcação podem circular 
livremente por todos os países 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.

MARCAÇÃO CE

Os gessos e as escaiolas, enquanto elementos permanentes 
na construção de um edifício, estão abrangidos pela Diretiva 
89/106/CEE de Produtos da Construção e, portanto, devem ter 
aposta a marcação CE. Esta marcação, colocada num produto 
de gesso significa que:

• O fabricante realizou um teste inicial num laboratório 
independente.

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

A marcação CE aplica-se aos produtos de construção que são 
incorporados de forma permanente nas obras. Estes produtos 
só poderão ser comercializados na maioria dos 
Estados-Membros que dispuserem da marcação CE, devendo 
permitir a construção de obras que cumpram determinados 
requisitos essenciais referentes 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 concretizar-se-ão, em primeiro lugar, através 
de documentos interpretativos elaborados pelas comissões 
técnicas para, posteriormente, serem desenvolvidos sob a 
forma de especificações técnicas.

Normas Harmonizadas

Documentos de Idoneidade Técnica Europeia DITE. O fabricante 
deverá submeter cada produto ou família de produtos ao 
processo 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 respetiva marcação CE.

A marcação CE é realizada pelo fabricante ou pelo responsável 
pela introdução do produto no mercado, com base no sistema 
de certificação indicado na norma ou nos DITE que 
corresponder ao seu produto. A marcação CE realiza-se após a 
conclusão do processo de certificação.

A Diretiva sobre Produtos de Construção aplica-se aos produtos 
na medida em que estes sejam afetados pelos requisitos 
essenciais relativos aos edifícios.

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

A marcação CE é obrigatória e não é uma marca de qualidade, 
é uma marca de segurança para validar o cumprimento dos 
requisitos essenciais na construção de edifícios.

6.2 REGULAMENTAÇÃO
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Assim, a marca N da AENOR é uma marca de conformidade levada a cabo por uma entidade reconhecida como independente, que 
demonstra que o produto satisfaz os requisitos estabelecidos em determinadas normas ou especificações técnicas, realizando, 
durante o seu processo de produção, as avaliações e controlos estabelecidos pelas normas de referência em vigor.

Ao contrário da marcação CE, a marca N é voluntária. Para que um produto ou serviço seja certificado é necessário que supere 
diversas avaliações, que incluem:

• Comprovação do sistema da qualidade aplicado no fabrico do produto ou na prestação do serviço.

• Recolha de amostras e testes do produto (tanto em fábrica como no mercado) ou inspeção do serviço.

Através das inspeções e dos testes comprovam-se as características dos produtos e dos serviços, bem como a sua conformidade 
com os requisitos da norma. O resultado final é a obtenção do certificado em que se declara a conformidade do produto ou do 
serviço e a concessão do direito de utilização da respetiva marca, que, a partir desse momento, poderá utilizar-se nos produtos ou 
nos serviços certificados.

Este processo permite assegurar que os produtos ou os serviços certificados mantêm a sua conformidade com as normas e que 
continuam a ser merecedores de levar aposta esta marcação.

Também inclui comprovações do sistema de qualidade, inspeções e testes realizados com base nas amostras obtidas, tanto em 
fábrica como no mercado. Os dados obtidos permitem decidir sobre a continuidade ou não do certificado.

A concessão do certificado AENOR do produto ou serviço é gerida normalmente através de Comissões Técnicas de Certificação, 
fóruns em que estão representados fabricantes, empresas exploradoras de serviços, consumidores, utilizadores e a administração, 
garantindo assim a imparcialidade e a transparência do processo de certificação. Os produtos de gesso da Placo, além da marcação 
CE (obrigatória), possuem a marca de qualidade (voluntária) "N" da AENOR.

NORMA DE FABRICO PARA GESSOS DE CONSTRUÇÃO

A Norma de cumprimento obrigatório para o fabrico de Gessos 
nos Estados-Membros da União Europeia é a UNE-EN 13279-1 
de março de 2009. “Gessos de construção e ligantes à base de 
gesso para a construção. Definições e Especificações”, que 
corresponde à UNE-EN 13279-1 de junho de 2005, elaborada 
pela Comissão Técnica AEN/CTN 102 Gesso e Produtos à base 
de gesso.

MARCAS DE QUALIDADE

Cada país da UE possui as suas próprias marcas de qualidade, 
que devem ser ratificadas pelo respetivo Organismo Nacional de 
Certificação. Em Espanha, a Associação Espanhola de Normalização 
e Certificação (AENOR) é o organismo oficial acreditado que outorga 
o direito de utilização da sua marca de qualidade N.
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 
2009, referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade 
relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o 
CTE-DB HE-1.

A gama Iberplast® é fabricada nas nossas unidades industriais de Viguera VA, Gelsa GA, Soneja SO, Morón MN e San Martín SN.

(1) Valor médio em laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento Particular 
de Gessos para a construção B1).
(2) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.3.1 IBERPLAST® YG

Iberplast® é um produto à base de gesso, constituído por 
sulfato de cálcio semi-hidratado de elevada pureza, obtido a 
partir de minerais da melhor qualidade.

Trata-se de um gesso de construção de granulometria grossa 
e endurecimento rápido, de aplicação manual, utilizado 
geralmente em trabalhos de alvenaria; fecho de pequenas 
aberturas e receção de elementos auxiliares como mestras, 
molduras caixas, etc. Também conhecido como gesso negro 
rápido ou gesso grosso rápido.

6.3 GESSOS TRADICIONAIS

DESEMPENHO

NORMATIVA E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1

YG

Producto
Certificado

A gama Iberplast® cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo B1 (gesso de 
construção) conforme a denominação europeia, e como YG 
(gesso grosso ou rápido) segundo a denominação tradicional.

Está, igualmente, provida da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular  RP 35.01.

REAÇÃO AO FOGO

Iberplast® corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,3 
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >75 
• Granulometria (mm)  0-2
• Relação A/G  (SO)(Litros/Kg) 1,2
• Relação A/G  (MN)(Litros/Kg)  1,0
• Relação A/G (VA, GA, SN)(Litros/Kg)  1,0-1,2
• Dureza superficial (unidades Shore C)  ≥45(1) 

• Tipo de suporte recomendado  ST(2) 

• Resistência mecânica à compressão  >2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  >2N/mm2

• Aderência  >0,1N/mm2

• PH  >6

Fácil
aplicação

Aplicação
interior
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(1) Tempo de espera entre a mistura do produto e o início da sua aplicação.  
(2) Tempo durante o qual a massa de gesso tem a consistência adequada para poder ser 
aplicada.

Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de suporte, da 
temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do Ph da água utilizada. Iberplast® 

72 sacos/palete
17kg/saco

 0 min.

  

Iberplast VA, MN, SO

 0 min.

  

Iberplast GA
 0 min.

3-5 min.
5-7 min.
7-9 min.

5-8 min.
5-10 min.
12-14 min.  

Iberplast SN

TEMPO DE ESPERA (1)

D
U

RE
ZA

 S
H

O
RE

 A

TEMPO DE USO(2)

TEMPOS DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

ACONDICIONAMIENTO

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE   
Limpeza: A superfície deverá manter-se livre de pó, partícu-
las, eflorescências, agentes de limpeza e de outros resíduos 
que possam afetar a aderência do revestimento, pelo que se 
deverá proceder à sua limpeza caso se considere necessário.

• DECORAÇÃO E PINTURA     

A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo 
com as recomendações do respetivo fabricante. 

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos serão armazenados sobre superfícies planas e nunca 
à intempérie, mantendo-se o material num local coberto e 
protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Deitar água num recipiente adequado à quantidade que deseja preparar; 
de seguida, polvilhar o gesso sobre a água até que já não se humedeça

Mistura-se à mão em pequenas quantidades de acordo com o elemen-
to que queiramos fixar.

Iberplast® utiliza-se para a fixação de instalações e de elementos 
auxiliares.
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na 
UNE-EN-13.279-1: 2009, referente a material seco aplicado em espaços interiores 
(23°C e 50% de humidade relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos 
e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.

A gama Longips® é fabricada nas nossas unidades industriais de Gelsa GA, Morón MN, San Martín SN, Viguera VA e Soneja SO.

(1) Valor médio em laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento 
Particular de gessos para a construção B1).
(2) Valor obtido em Laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.3.2 LONGIPS® YG/L

Longips® é um produto à base de gesso para revestimentos de 
divisões interiores, tanto horizontais como verticais; utiliza-se 
igualmente como elemento ligante na elevação das divisórias 
interiores, substituindo com vantagem outros ligantes como a 
argamassa de cimento.

Gesso de construção e granulometria grossa e endurecimento 
controlado, de aplicação manual, que se utiliza como massa 
em revestimentos contínuos interiores. Também conhecido 
como Gesso controlado.

DESEMPENHOS

NORMATIVA E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1

YG/L

Producto
Certificado

A gama Longips® cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo B1 (gesso de 
construção) conforme a denominação europeia, e como YG/L 
(gesso grosso lento ou controlado) segundo a denominação 
tradicional.
Está, igualmente, provida da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.01.

REAÇÃO AO FOGO

Longips® corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica  λ (w/mk)(GA, MN, SO)*  0,30 
Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)(SN)*  0,26
Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)(VA)*  0,34 
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >75 
• Granulometria (mm)  0-1
• Relação A/G (Litros/Kg) <0,8
• Dureza superficial (unidades Shore C)  ≥45(1) 

• Redimento (kg/cm espessura e m2) 10-12(2) 

• Tipo de soporte recomendado (kg/cm espessura e m2) ST(3) 

• Resistência mecânica à compressão  >2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão >2N/mm2

• Aderência  >0,1N/mm2

• PH  >6

Fácil 
aplicação

Aplicação 
interior
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argamassa de cimento.argamassa de cimento.

Gesso de construção e granulometria grossa e endurecimento 
controlado, de aplicação manual, que se utiliza como massa 
em revestimentos contínuos interiores. Também conhecido 
como Gesso controlado.

DESEMPENHOSDESEMPENHOS

NORMATIVA E HOMOLOGAÇÕESNORMATIVA E HOMOLOGAÇÕES

A gama Longips® cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. 

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICOPOUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica 

GESSOS E ARGAMASSAS



Longips® 
72 sacos/palete
17kg/saco

(1) Tempo de espera entre a mistura do 
produto e o início da sua aplicação.
(2) Tempo durante o qual a massa de 
gesso tem a consistência adequada para 
poder ser aplicada.

Nota: os tempos de aplicação podem 
sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do 
suporte, da relação A/G aplicada e do Ph 
da água utilizada.

 

D
U

RE
ZA

 S
H

O
RE

 A TEMPO DE ESPERA (1) TEMPO DE USO(2) TEMPO DE ACABAMENTO(3)

 

 
 
  

  

8-10 min.

5-10 min.
7-9 min.

10-15 min.
8-10 min.

10-12 min.
10-12 min.

10-15 min.
10-14 min.
12-16 min.
10-15 min.
12-16 min.
13-15 min.
15-17 min.

30-40 min.                
30-35 min.                
35-45 min.                
25-30 min.                
35-45 min.                
25-30 min.                
40-50 min.                

Longips VA
Longips SO
Longips SO-L
Longips GA
Longips C GA
Longips MN
Longips SN

 

                TEMPOS DE APLICAÇÃO

EMBALAGEM

APLICAÇÃO

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE     
A superfície a revestir deve estar lisa e limpa, sem saliências ou 
relevos, livre de pó, eflorescências, agentes de limpeza ou de 
outros resíduos. Se for excessivamente lisa realizar-se-á uma 
mecanização para aumentar a sua rugosidade ou aplicar-se-á 
a ponte de aderência Ibecontack®. Num suporte demasiado 
absorvente deve aplicar-se o primário regulador  Iberprimer®.   

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo com 
as recomendações do respetivo fabricante, utilizando-se, no 
caso de Longips®, tintas específicas para gesso.

• MODO DE APLICAÇÃO 
COM TALOCHA

• MODO DE APLICAÇÃO 
MEDIANTE SATURAÇÃO

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos serão armazenados sobre superfícies planas e nunca 
à intempérie, mantendo-se o material num local coberto e 
protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5 a 40º C. O 
intervalo de espessura recomendado é de 1-2 cm.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

2

3

1 Polvilhe o gesso num recipiente 
com água, adequado à quantida-
de que deseja preparar, até que já 
não se humedeça.

Misture energicamente até que a 
massa adquira um aspeto 
homogéneo.

Aplique diretamente com uma 
talocha sobre o suporte, até 
alcançar a espessura desejada.

2

3

Deixe repousar durante 5 
minutos antes de iniciar a 
aplicação. Consulte os tempos de 
aplicação.

Aplique diretamente sobre o 
suporte, até alcançar a espessura 
desejada.

1 Polvilhe o gesso num recipiente 
com água, adequado à quantida-
de que deseja preparar, até que já 
não se humedeça.

Longips® C GA
72 sacos/palete
17kg/saco
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 2009, 

referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade relativa). Valor 

para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.

A gama Iberfino® é fabricada nas nossas unidades industriais de Gelsa GA e San Martín SN.

(1) Valor médio em laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento 
Particular de Gessos para a construção B1). 
(2) Valor obtido em laboratório.
(3)Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.3.3 IBERFINO® YF

Iberfino® é um produto à base de gesso de elevada pureza, 
obtido a partir de minerais da melhor qualidade.

Trata-se de um gesso de construção de granulometria fina, de 
aplicação manual, que se utiliza como acabamento dos revesti-
mentos de gesso controlado, realizados em divisões interiores, 
tanto horizontais como verticais.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1

YF

Producto
Certificado

A gama Iberfino® cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo C6 (gesso de 
acabamento em camada fina), conforme a denominação 
europeia, e como YG/L (gesso de aplicação em camada fina) 
segundo a denominação tradicional.

Está, igualmente, provida da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.01.

REAÇÃO AO FOGO

Iberfino® corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,18
Fator de resistência à difusão do vapor de água  μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >80
• Granulometria (GA) (mm)  0-0,4
• Granulometria (SN) (mm)  0-0,2
• Relação A/G (Litros/Kg) 1-1,5
• Resistência mecânica à compressão   >2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão >1N/mm2

• PH  >6

Bom 
acabamento 

estético

Aplicação 
interior

Fácil
aplicação
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Iberfino® GA 32/64 sacos/palete
17 kg./saco
Iberfino SN 48/64 sacos/palete
17 kg./saco

 

(1) Tempo de espera entre a mistura do produto e o início da sua aplicação.

Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de suporte, da 
temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do Ph da água utilizada.

  
 

TEMPOS DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície deverá manter-se livre de pó, partículas, eflores-
cências, agentes de l impeza e de outros resíduos que 
possam afetar a aderência do revestimento, pelo que se 
deverá proceder à sua limpeza caso se considere necessário.

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo com 
as recomendações do respetivo fabricante.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES  IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. É 
recomendado não utilizar lixadeiras industriais antes de 
proceder à pintura posterior.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Polvilhe o gesso sobre a quantidade de água indicada.

Misture energicamente à mão até que a massa adquira com um aspeto 
homogéneo.

Aplique o produto com uma talocha para conseguir um acabamento 
excelente.
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 
2006, referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade 
relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o 
CTE-DB HE-1.

A gama Duro® THD é fabricada na nossa unidade industrial de Viguera VA.

(1) Valor médio em laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.04 (Regulamento Particular 
de gessos para a construção de alta dureza B7).
(2) Valor obtido em Laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.4.1 DURO® THD YD
Duro® THD é um produto à base de gesso, cujas características 
especiais de trabalho lhe conferem uma grande capacidade 
para alcançar, logo que endurecido, uma elevada resistência 
superficial.

Duro® THD foi formulado para uma mistura mecânica e de 
aplicação manual, que se utiliza como massa para obter 
revestimentos de alta resistência superficial no revestimento 
de divisões interiores com altas exigências mecânicas; 
hospitais, escolas, edificios públicos, etc.

6.4 GESSOS MANUAIS ESPECIAIS

Alto 
rendimento

Fácil
aplicação

Elevadas 
características

mecânicas

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

A gama Duro® THD cumpre a  norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo B7 (gessos de 
construção de alta dureza), conforme a denominação europeia, 
e como YD Lento (gesso de alta dureza manual lento) segundo 
a denominação tradicional.

Está, igualmente, provida da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.04.

REAÇÃO AO FOGO

Duro® THD corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade  térmica λ (w/mk)*  0,34 
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >70
• Granulometria (mm)  0-1
• Relação A/G  (SO)(Litros/Kg) 0,5
• Dureza superficial (unidades Shore C)  ≥75(1) 

• Rendimento (kg/cm espessura e m2)  12-14(2) 

• Tipo de suporte recomendado  ST(3) 

• Resistência mecânica à compressão  ≥6N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥2N/mm2

• Aderência  >0,1N/mm2

• PH  >6

retardado
YD

Dureza
superficial
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(1) Tempo de espera entre a mistura do produto e o início da sua aplicação. 
(2) Tempo durante o qual a massa de gesso tem a consistência adequada para 
poder ser aplicada.

Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do 
Ph da água utilizada Duro® THD

40/64 sacos/palete
20 kg/saco

 0 min.

  

Duro THD VA

  

40-60 min. 60-80 min.

TEMPO DE ESPERA (1)

D
U

RE
ZA

 S
H

O
RE

 A

TEMPO DE USO (2)

TEMPOS DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície a revestir deve estar lisa e limpa, sem saliências ou 
relevos, livre de pó, eflorescências, agentes de limpeza ou de 
outros resíduos. Se for excessivamente lisa realizar-se-á uma 
mecanização para aumentar a sua rugosidade ou aplicar-se-á 
a ponte de aderência Ibercontak®. Num suporte demasiado 
absorvente deverá aplicar o primário regulador  Iberprimer®.   

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo 
com as recomendações do respetivo fabricante. 

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos serão armazenados sobre superfícies planas e nunca à 
intempérie, mantendo-se o material num local coberto e 
protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. O 
intervalo de espessura recomendado é de 1 a 2 cm.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

3

5

Prepare água num recipiente 
com capacidade suficiente para 
a quantidade de massa que 
deseja preparar.

2 Polvilhe o gesso sobre a água na 
proporção de água e gesso 
indicados (ver características 
técnicas na página anterior).

Misture com uma batedeira 
elétrica até obter um aspeto 
homogéneo. Aplique de 
seguida.

Alise com uma régua de 
alumínio e corte com uma 
lâmina de aço.

4

6

Aplique com uma talocha 
diretamente sobre o suporte até 
alcançar a espessura desejada.

Termine com um dos nossos 
produtos da gama Mecafino 
para obter um acabamento 
perfeito.
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 2009, 
referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade relativa). 
Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.

As gamas Perlinor® Super e Plus são fabricadas nas nossas unidades industriais de Gelsa GA e Morón MN.

(1)  Valor médio em laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento Particular 
de gessos para a construção B1).
(2) Valor obtido em Laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.4.2 PERLINOR® YA

Perlinor® é um produto à base de escaiola e aligeirado com 
perlite que otimiza o rendimento do operário e proporciona 
excelentes características térmicas e acústicas. Perlinor 
apresenta-se em duas versões: Super e Plus.

Perlinor® é um gesso leve de elevada brancura e de aplicação 
manual, para a execução de revestimentos em paredes e tetos, 
que otimiza o conforto da habitação relativamente aos gessos 
tradicionais.

Alto 
rendimento

Fácil
aplicação

Bom 
acabamento

estético

DESEMPENHOS

NORMAS E  HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

As gamas Perlinor® Súper e Perlinor® Plus cumpreM a norma 
UNE-EN 13.279-1:2009. “Gessos de construção e ligantes à 
base de gesso para a construção”, sendo classificadas como 
do tipo B4 (gesso de construção aligeirado) segundo a 
denominação europeia e como YA (gesso aligeirado manual), 
conforme a denominação tradicional.

Estão, igualmente, providas da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.03.

REAÇÃO AO FOGO

Perlinor® Súper e Perlinor®  Plus correspondem à Euroclasse A1  
(não contribuem para a propagação do fogo), visto conterem 
menos de 1% em peso ou volume de matéria orgânica, conforme 
a diretiva 89/106/CEE relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA DE ENERGIA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,18
Fator de resistência à difusão do vapor de água  μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >70
• Granulometria (mm)  0-1
• Relação A/G (Litros/Kg) <0,8
• Dureza superficial (unidades Shore C) >45(1) 

• Rendimento (kg/cm espessura e m2)  <8,0(2) 

• Tipo de suporte recomendado  ST(3) 

• Resistência mecânica à compressão ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

• Aderência >0,1N/mm2

• PH  >6

Isolamento 
acústico

Isolamento 
térmico

Produto
leve

YA
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que otimiza o conforto da habitação relativamente aos gessos 
tradicionais.
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40-55 min.                55-65 min.                65-75 min. PERLINOR® SUPER MN
45-60 min.                60-75 min.                70-85 min. PERLINOR® SUPER GA
45-60 min.                60-75 min.                70-85 min. PERLINOR® PLUS GA

APLICAÇÃO E 
ALISAMENTO

CORTE E REPASSAGEM ACABAMENTO

Perlinor® Súper 
GA 42/54 sacos/palete
20 kg/saco

Perlinor® Súper  
MN 36/48 sacos/palete
20 kg/saco

Nota: os tempos de aplicação podem 
sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do 
suporte, da relação A/G aplicada e do Ph 
da água utilizada.

D
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RE
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H

O
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 A

 

TEMPOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE     
A superfície a revestir deve estar lisa e limpa, sem saliências 
ou relevos, livre de pó, eflorescências ou de outros resíduos. Se 
for excessivamente lisa realizar-se-á uma mecanização para 
aumentar a sua rugosidade ou aplicar-se-á a ponte de aderên-
cia  Ibercontak® . Num suporte demasiado absorvente 
aplicar-se-á o primário regulador  Iberprimer®.  

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo com 
as recomendações do respetivo fabricante, utilizando-se, no 
caso de Longips®, tintas específicas para gesso.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos serão armazenados sobre superfícies planas e nunca 
à intempérie, mantendo-se o material num local coberto e 
protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. O 
intervalo de espessura recomendado é de 1 a 2 cm.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

3

5

Deite água num recipiente com 
capacidade suficiente para a 
quantidade de massa que 
deseja preparar.

2 Polvilhe o gesso sobre a água na 
proporção de água e gesso 
indicados (ver características 
técnicas na página anterior).

Misture com uma batedeira 
elétrica até obter um aspeto 
homogéneo. Aplique de 
seguida.

Alise com uma régua de 
alumínio e cortar com uma 
lâmina de aço.

4

6

Aplique com uma talocha 
diretamente sobre o suporte 
até alcançar a espessura 
desejada.

Termine com um dos nossos 
produtos da gama Mecafino® 
para obter um acabamento 
perfeito.

Perlinor® Plus GA 
54 sacos/palete
20 kg/saco
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 
2009, referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade 
relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o 
CTE-DB HE-1.

A gama Proyal®  é fabricada nas nossas unidades industriais de Gelsa GA e Viguera VA.

(1) Valor médio em Laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento Particular 
de gessos para a construção B1).
(2) Valor obtido em Laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.5.1 PROYAL® YPM

Proyal® é um produto à base de gesso espescialmente formulado 
e preparado para responder aos mais elevador padrões de 
qualidade, aumentando a produtividade do operário e os 
desempenhos mecânicos.

Proyal® é um gesso de mistura e aplicação mecânica para o 
revestimento de paredes e tetos.

6.5 GESSOS DE PROJETAR

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

A gama Proyal® cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo B1 (gesso de 
construção) segundo a denominação europeia e YPM (gesso 
de projeção mecânica) segundo a denominação tradicional.

Está igualmente provida da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.01.

REAÇÃO AO FOGO

Proyal® corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA DE ENERGIA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,26
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >70
• Granulometria (mm)  0-1,5
• Relação A/G (SO)(Litros/Kg) 0,5-0,6
• Dureza superficial (unidades Shore C)  ≥65(1) 

• Rendimento (kg/cm espessura e m2)  <9,5((2) 

• Tipo de suporte recomendado  ST(3) 

• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

• Aderência >0,1N/mm2

• PH  >6

YPM

Bom 
acabamento 

estético

Dureza 
superficial

DESEMPENHOS
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Silos (a granel) 

100-110 min.                   160-170 min.                185-200 min. Proyal® VA
100-110 min.                   160-170 min.                185-200 min. Proyal® GA

Nota: os tempos de aplicação podem 
sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do 
suporte, da relação A/G aplicada e do 
Ph da água utilizada.

PROJEÇÃO E 
ALISAMENTO COM 

RÉGUA

D
U

RE
ZA

 S
H

O
RE

 A CORTE E 
REPASSAGEM

ACABAMENTO

 

TEMPOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície a revestir deve estar lisa e limpa, sem saliências 
ou relevos, livre de pó, eflorescências, agentes de limpeza ou 
de outros resíduos. Se for excessivamente lisa realizar-se-á 
uma mecanização para aumentar a sua rugosidade ou 
aplicar-se-á a ponte de aderência  Ibercontak®. Num suporte 
demasiado absorvente aplicar-se-á o primário regulador 
Iberprimer®.  

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deverá realizar-se conforme as 
recomendações do respetivo fabricante, aplicando, no caso de 
Proyal, primários e tintas específicas para gessos de projetar.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. O 
intervalo de espessura recomendado é de 1 a 2 cm.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Projete sobre o suporte ajustando o fluxo de água para obter uma 
massa consistente e maleável.

Alise com um régua de alumínio até alcançar uma superfície 
suficientemente plana.

Corte com uma lâmina de aço para eliminar as pequenas 
imperfeições.

4 Alise com um dos nossos produtos da gama Mecafino® para obter um 
acabamento perfeito.

Proyal® GA, VA 
64 sacos/palete
20 kg./saco
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE EN-13.279-1: 2009, 
referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade relativa). 
Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.

A gama Proyal® Max é fabricada nas nossas unidades industriais de Soneja SO, Viguera VA, San Martín SN e Morón MN.

(1) Valor médio em laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento Particular 
de gessos para a construção B1).
(2) Valor obtido em Laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.5.2 PROYAL® MAX YPM

Proyal® Max é um produto à base de gesso especialmente 
formulado e preparado para responder aos mais altos padrões 
de qualidade pelo seu elevado rendimento e a sua excelente 
"trabalhabilidade”.

Proyal® Max é um gesso de mistura de alto rendimento e 
aplicação mecânica para o revestimento de paredes e tetos.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

A gama Proyal® Max cumpre a norma  UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo B1B1 (gesso de 
construção), segundo a denominação europeia, e como YPM 
YPM (gesso de projeção mecânica) segundo a denominação 
tradicional.

Está, igualmente, provida da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.01.

REAÇÃO AO FOGO

Proyal® MAX corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para 
a propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,26
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >70
• Granulometria (mm)  0-1,5
• Relação A/G (Litros/Kg) 0,5-0,6
• Dureza superficial (unidades Shore C) >65(1) 

• Rendimento (kg/cm espessura e m2)  <9(2) 

• Tipo de suporte recomendado  ST(3) 

• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

• Adherencia  >0,1N/mm2

• PH  >6

YPM

Alto 
rendimento

Bom 
acabamento 

estético

Dureza 
superficial
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Silos (a granel) 

100-110 min.                   160-170 min.                185-200 min. Proyal® MAX VA
110-120 min.                   165-175 min.                195-225 min. Proyal® MAX SN
100-135 min.                   165-190 min.                190-220 min. Proyal® MAX SO
115-135 min.                   170-210 min.                210-235 min. Proyal® MAX MN

Nota: os tempos de aplicação podem 
sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do 
suporte, da relação A/G aplicada e do 
Ph da água utilizada.

PROJEÇÃO E 
ALISAMENTO

D
U
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 A CORTE E 
REPASSAGEM

ACABAMENTO

 

TEMPOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície a revestir deve estar lisa e limpa, sem saliências 
ou relevos, livre de poeiras, eflorescências, agentes de limpeza 
ou de outros resíduos. Se for excessivamente lisa realizar-se-á 
uma mecanização para aumentar a sua rugosidade ou 
aplicar-se-á a ponte de aderência  Ibercontak®. Num suporte 
demasiado absorvente aplicar-se-á o primário regulador 
Iberprimer®.   

• DECORAÇÃO E PINTURA     

 A aplicação posterior de tintas deverá realizar-se conforme 
as recomendações do respetivo fabricante, aplicando, no caso 
de Proyal Max, primários e tintas específicas para gessos de 
projetar.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. O 
intervalo de espessura recomendado é de 1 a 2 cm.
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

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Projete sobre o suporte ajustando o fluxo de água para obter uma 
massa consistente e maleável.

Alise com uma régua de alumínio até alcançar uma superfície 
suficientemente plana.

Corte com uma lâmina de aço para eliminar eventuais 
imperfeições.

4 Termine com um dos nossos produtos da gama Mecafino® para obter um 
acabamento perfeito.

Proyal® Max
64 sacos/palete
20kg/saco
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE EN-13.279-1: 
2009, referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade 
relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o 
CTE-DB HE-1.

A gama Proyal® XXI é fabricada nas nossas unidades industriais de Gelsa GA, Morón MN, Soneja SO, Viguera VA e San Martín SN.

(1) Valor médio em laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento Particular 
de Gessos para a construção B1).
(2) Valor obtido em laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves 

6.6.1 PROYAL® XXI YPM/A

PROYAL® XXI é um produto aligeirado com perlite expandida, 
preparado à base de gesso e especialmente formulado para 
aplicar com máquina de projetar na execução de revestimen-
tos de paredes e tetos.

Aumenta ao máximo o rendimento do operário, bem como a 
facilidade de aplicação relativamente à projeção, regulação, 
corte e posterior acabamento. Proporciona um excelente 
isolamento acústico e térmico, aumentando o conforto e a 
habitabilidade da habitação.

6.6 GESSOS DE PROJETAR ALIGEIRADOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

A gama Proyal® XXI cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo B4 (gesso de 
construção aligeirado) conforme a denominação europeia, e 
como YPM/A (gesso de projeção mecânica aligeirado) segundo 
a denominação tradicional.

Está provida da marcação N da AENOR, tal como estabelecido 
no Regulamento Particular RP 35.03.

REAÇÃO AO FOGO

Proyal® XXI corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,18
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros produtivos.

• Índice de pureza (%)  >70
• Granulometria (mm)  0-1
• Relação A/G (SO)(Litros/Kg) <0,7
• Dureza superficial (unidades Shore C)  ≥45(1) 

• Rendimento (kg/cm espessura e m2)  <8,5((2) 

• Tipo de suporte recomendado  ST(3) 

• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

• Aderência  >0,1N/mm2

• PH  >6

YPM/A

Isolamento 
acústico

Isolamento 
térmico

Produto
leve

Bom 
acabamento 
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Poupança
económica
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Silos (a granel) 

100-110 min.                   160-170 min.                180-200 min. Proyal® XXI VA
100-110 min.                   160-170 min.                180-200 min. Proyal® XXI GA
110-135 min.                   165-190 min.                190-220 min. Proyal® XXI SO
110-120min.                   160-175 min.                195-220 min. Proyal® XXI SN
115-135 min.                   170-210 min.                210-235 min. Proyal® XXI MN

Nota: os tempos de aplicação podem 
sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do 
suporte, da relação A/G aplicada e do 
Ph da água utilizada.

PROJEÇÃO E 
ALISAMENTO COM  

RÉGUA
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ACABAMENTO

 

TEMPOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície a revestir deve estar lisa e limpa, sem saliências 
ou relevos, livre de pó, eflorescências, agentes de limpeza ou 
de outros resíduos. Se for excessivamente lisa realizar-se-á 
uma mecanização para aumentar a sua rugosidade ou 
aplicar-se-á a ponte de aderência  Ibercontak®. Num suporte 
demasiado absorvente aplicar-se-á o primário regulador 
Iberprimer®.     

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo 
com as recomendações do respetivo fabricante, utilizan-
do-se, no caso de Proyal XXI, primários e tintas específicas 
para gessos de projetar.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. O 
intervalo de espessura recomendado é 1-2 cm.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Projete sobre o suporte ajustando o fluxo de água para obter uma massa 
consistente e maleável.

Alise com uma régua de alumínio até obter uma superfície 
suficientemente plana.

Corte com uma lâmina de aço para eliminar as pequenas imperfeições.

4 Termine com um dos nossos produtos da gama Mecafino® para obter um 
acabamento perfeito.

Proyal® XXI
64 sacos/palete
20kg/saco
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 2009, 
relativa a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade relativa). Valor 
para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.

A gama Perlinor®  de Projetar é fabricada nas nossas unidades industriais de Morón MN.

(1) Valor médio em Laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento Particular 
de Gessos para a construção B1).
(2) Valor obtido em laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves

6.6.2 PERLINOR® DE PROJETAR YPM/A

Perlinor® de projetar é um produto com base de escaiola e 
aligeirado com perlite expandida. A sua formulação especial 
permite combinar a aplicação mecânica com os excelentes 
resultados de toda a gama Perlinor para a execução de revesti-
mentos em paredes e tetos.

Perlinor® de Projetar permite otimizar a produtividade do 
operário e obter uma superfície de elevado desempenho com 
o padrão de qualidade mais elevado do mercado. 

É conhecido habitualmente como “Perliescaiola”, proporcio-
nando à habitação ou à divisão elevados desempenhos acústi-
cos, térmicos e de proteção contra incêndios.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

A gama Perlinor® de Projetar cumpre a norma UNE-EN 
13.279-1:2009. “Gessos de construção e ligantes à base de 
gesso para a construção”, sendo classificada como do tipo  B4 
(gesso de construção aligeirado) conforme a denominação 
europeia, e como YPM/A (gesso de projeção mecânica 
aligeirado) segundo a denominação tradicional.

Está, igualmente, provida da marcação  N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.03.

REAÇÃO AO FOGO

Perlinor® de Projetar corresponde à Euroclasse A1 (não contribui 
para a propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso 
ou volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 
89/106/CEE relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica  λ (w/mk)*  0,18
Fator de resistência à difusão do vapor de água  μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >70
• Granulometria (mm)  0-1
• Relação A/G (Litros/Kg) <0,8
• Dureza superficial (unidades Shore C) >45(1) 

• Rendimento(kg/cm espessura e m2)  <8,5(2) 

• Tipo de suporte recomendado  ST(3) 

• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão ≥1N/mm2

• Aderência >0,1N/mm2

• PH  >6

YPM/A
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YESOS DE CONSTRUCCIÓN

125-135 min. 195-205 min.  225-235 min. Perlinor® MN

Nota: os tempos de aplicação podem 
sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do 
suporte, da relação A/G aplicada e do 
Ph da água utilizada.

PROJEÇÃO E 
ALISAMENTO COM 

RÉGUA

D
U

RE
ZA

 S
H

O
RE

 A CORTE E 
REPASSAGEM

ACABAMENTO

 

TEMPOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície a revestir deve estar lisa e limpa, sem saliências 
ou relevos, livre de pó, eflorescências, agentes de limpeza ou 
de outros resíduos. Se for excessivamente lisa realizar-se-á 
uma mecanização para aumentar a sua rugosidade ou 
aplicar-se-á a ponte de aderência  Ibercontak®. Num suporte 
demasiado absorvente aplicar-se-á o primário regulador  
Iberprimer®.     

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo 
com as recomendações do respetivo fabricante, utilizan-
do-se, no caso de Perlinor de projetar, primários e tintas 
específicas para gessos de projetar.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO 

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. O 
intervalo de espessura recomendado é de 1 a 2 cm.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Projete sobre o suporte ajustando o fluxo de água para obter uma massa 
consistente e maleável.

Alise com uma régua de alumínio até obter uma superfície 
suficientemente plana.

Corte com uma lâmina de aço para eliminar as pequenas imperfeições.

4 Termine com um dos nossos produtos da gama Mecafino® para obter 
um acabamento perfeito.
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Silos (a granel) 

Perlinor® Projetar
48 sacos/palete
20kg/saco

G
ES

SO
S 

E 
A

RG
A

M
A

SS
A

S

GESSOS E ARGAMASSAS



*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 2009, 
relativa a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade relativa). Valor 
para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.

A gama Prolite® é fabricada nas nossas unidades industriais de Viguera VA.

(1) Valor médio em Laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento Particular 
de Gessos para a construção B1).
(2) Valor obtido em laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.6.3 PROLITE® YPM/A

Prolite® é um produto aligeirado com perlite expandida, à base 
de escaiola e especialmente formulado para aplicar com 
máquina de projetar, tornando possível aumentar ao máximo 
o rendimento do operário e a facilidade de aplicação. É um gesso 
de extraordinária brancura.

Prolite® é um produto de mistura e de aplicação mecânica para 
a execução de revestimentos de paredes e tetos, que 
proporciona um elevado isolamento acústico e térmico e um 
excelente comportamento perante o fogo.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

Prolite® cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. “Gessos de 
construção e ligantes à base de gesso para a construção”, 
sendo classificada como do tipo B4 (gesso de construção 
aligeirado) conforme a denominação europeia, e como YPM/A 
(gesso de projeção mecânica aligeirado) segundo a 
denominação tradicional.

Está, igualmente, provida da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.03.

REAÇÃO AO FOGO

Prolite® corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ  (w/mk)*  0,18
Fator de resistência à difusão do vapor de água  μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >70
• Granulometria (mm)  0-0,8
• Relação A/G (Litros/Kg) <0,7
• Dureza superficial (unidades Shore C) >45(1) 

• Rendimento (kg/cm espessura e m2)  <8,5(2) 

• Tipo de suporte recomendado  ST(3) 

• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

• Aderência >1N/mm2

• PH  >6

YPM/A
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YESOS DE CONSTRUCCIÓN

100-140 min. 150-195 min. 180-225 min. Prolite® VA

Nota: os tempos de aplicação podem 
sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do 
suporte, da relação A/G aplicada e do 
Ph da água utilizada.

PROJEÇÃO E 
ALISAMENTO COM 

RÉGUA

D
U

RE
ZA

 S
H

O
RE

 A CORTE E 
REPASSAGEM

ACABAMENTO

 

TEMPOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície a revestir deve estar lisa e limpa, sem saliências 
ou relevos, livre de pó, eflorescências, agentes de limpeza ou 
de outros resíduos. Se for excessivamente lisa realizar-se-á 
uma mecanização para aumentar a sua rugosidade ou 
aplicar-se-á a ponte de aderência  Ibercontak®. Num suporte 
demasiado absorvente deve aplicar-se o primário regulador  
Iberprimer®.     

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo 
com as recomendações do respetivo fabricante, utilizan-
do-se, no caso de Prolite, primários e tintas específicas para 
gessos de projeção.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. O 
intervalo de espessura recomendado é de 1 a 2 cm.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Projete sobre o suporte ajustando o fluxo de água para obter uma massa 
consistente e maleável.

Alise com uma régua de alumínio até obter uma superfície 
suficientemente plana.

Corte com uma lâmina de aço para eliminar as pequenas imperfeições.

4 Termine com um dos nossos produtos da gama Mecafino® para obter um 
acabamento perfeito.

Silos (a granel) 

Prolite®

48 sacos/palete
20 Kg./saco
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* Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 
2009, relativa a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade 
relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o 
CTE-DB HE-1.

As gamas Mecafino® Plus, Mecafino® Banda Azul e Mecafino® Banda Ouro são fabricadas na nossa unidade industrial de Gelsa GA.

Valores médios conforme o Anexo do RP 35.05 (Regulamento Particular de 
Gessos de acabamento C6).

6.7.1 GAMA MECAFINOS® YE/T

Mecafino® plus, mecafino banda azul e mecafino banda ouro 
são produtos à base de gesso de elevada pureza e excecional 
brancura, concebidos para proporcionar o melhor acabamento 
sobre vários tipos de superfícies: gesso manual e projetado, 
divisórias de escaiola, ladrilhos em gesso e inclusive em 
reabilitação de habitações.

Tratam-se de gessos especialmente formulados com aditivos 
e agregados, de granulometria fina e endurecimento lento, 
para amassar com batedeira e de aplicação manual, utilizados 
como massa para estuques de acabamento sobre diferentes 
suportes.

6.7 GESSOS DE ACABAMENTO

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

As gamas Mecafino® Plus, Mecafino® Banda Azul e Banda 
Ouro cumprem a norma UNE-EN 13.279-1:2009. “Gessos de 
construção e ligantes à base de gesso para a construção”, 
sendo classificadas como do tipo C6 (gesso para aplicação em 
camada fina) conforme a denominação europeia, e como YE/T 
(gesso de acabamento ou estuque) segundo a denominação 
tradicional.

Estão, igualmente, providas da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular  RP 35.05.

REAÇÃO AO FOGO

Mecafino® corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, conforme a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção. Mecafino Plus e Mecafino 
Banda Ouro correspondem à Euroclasse A1 (não contribuem 
para a propagação do fogo), mediante teste realizado nos 
termos da norma UNE EN 13501-1 em AFITI LICOF, visto 
conterem menos de 1% em peso ou volume de matéria 
orgânica. Número de teste 0909706-3.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*
(Mecafino® Banda Azul)  0,22
(Mecafino® Banda Oro y Plus) 0,18
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >75
• Granulometria (mm)  0-0
• Relação A/G (Mecafino® Banda Azul e Oro)(Litros/Kg) <0,7
• Relação A/G (Mecafino® Plus)(Litros/Kg) <0,8
• Dureza superficial (unidades Shore C)  ≥45(1) 

• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

• PH  >6

YE/T

DESEMPENHOS
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para amassar com batedeira e de aplicação manual, utilizados 
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Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de suporte, da 
temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do Ph da água utilizada.

 0 min.

  

Banda Azul

 0 min.

  

Plus
 0 min.

75 min.
90 min.
90 min.

90 min.
120 min.
120 min.  

Banda Oro

TEMPO DE 
APLICAÇÃO

D
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TEMPO DE 
ACABAMENTO

TEMPOS DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A camada de acabamento (Mecafino®) deve ser aplicada após 
um endurecimento adequado da camada de revestimento 
(habitualmente 4 horas em condições atmosféricas normais). 
Para conseguir uma aderência perfeita, recomendamos que 
o intervalo entre a finalização da camada de revestimento e a 
aplicação do acabamento não exceda 24 horas.

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo 
com as recomendações do respetivo fabricante.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Misture o produto com água na proporção indicada nas características 
técnicas, polvilhando o gesso sobre a água.

Amasse energicamente e, de preferência, utilizando meios mecânicos 
(embora admita o amassamento manual sem problemas) até que a 
massa adquira um aspeto homogéneo.

Aplique o produto com uma talocha, formando uma camada que cubra 
todas as partes da superfície base; a espessura variará em função das 
necessidades em cada ponto. Deixar secar ligeiramente antes de aplicar 
a seguinte demão.

Mecafino®

72 sacos/palete
17kg/saco
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 2009, 
referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade relativa). 
Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.

A gama Mecafino® Sur é fabricada na nossa unidade industrial de Morón MN.

Valores médios conforme o Anexo do RP 35.05 (Regulamento Particular de Gessos 
de acabamento C6).

6.7.2 MECAFINO® SUR

Mecafino® Sur, é um produto à base de gesso, concebido para 
proporcionar o melhor acabamento sobre gesso manual e 
projetado, divisórias de escaiola, ladrilhos em gesso e inclusive 
em reabilitação de habitações.

Trata-se de um gesso de granulometria fina e endurecimento 
lento, que, devido à sua cor, é especialmente indicado para 
utilizar como massa em rebocos de acabamento sobre gessos 
de Morón.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

Mecafino® Sur encontra-se em conformidade com a norma 
UNE-EN 13.279-1:2009. "Gessos de construção e ligantes à 
base de gesso para a construção", designados como tipo C6 
(Gesso para aplicação em camada fina) segundo a 
denominação europeia e como YE/T (Gesso de terminação ou 
estuque)segundo a Denominação tradicional.

Possuí a marca N de AENOR, conforme estabelecido no 
Regulamento Particular RP 35.05.

REAÇÃO AO FOGO

Mecafino® Sur corresponde à Euroclase A1 (não contribui para 
a propagação do fogo), de acordo com o teste realizado em 
conformidade com a norma UNE EN 13501-1 em AFITI-LICOF, 
visto conter menos de 1% em peso ou volume de matéria 
orgânica. Número de teste 0909706-3.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,26
Fator de resistência à difusão do vapor de água  μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >50
• Granulometria (mm)  0-0,2
• Relação A/Y (Litros/Kg) 0,9
• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão   ≥1N/mm2

• Aderência >0,1N/mm2

• PH  >6

YE/T

Alto 
rendimento

Bom 
acabamento 

estético

Fácil
aplicação

Dureza
superficial

168

BASE YESO

GESSOS E ARGAMASSAS



Mecafino® Sur
72 sacos/palete
17kg/saco

 

 

Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de suporte, da 
temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do Ph da água utilizada.

 0 min.

  

Mecafino® Sur

  

90 min. 120 min.

  

TEMPO DE 
APLICAÇÃO
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TEMPO DE 
ACABAMENTO

TEMPOS DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A camada de acabamento (Mecafino®) deve ser aplicada após 
um endurecimento adequado da camada de revestimento 
(habitualmente 4 horas em condições atmosféricas normais). 
Para conseguir uma aderência perfeita, recomendamos que o 
intervalo entre a finalização da camada de revestimento e a 
aplicação do acabamento não exceda 24 horas.

• DECORAÇÃO E PINTURA     

A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo 
co m a s re co m e n d a ç õ e s d o re s p e t i vo fa b r i c a nt e e a s 
instruções específicas do pintor para este tipo de suportes, 
tal como estabelecido no RD 2006/1996, de 6 de setembro, 
no qual se define o certificado de formação profissional para 
a profissão de pintor.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. É 
recomendado não utilizar lixadeiras industriais antes de 
proceder à pintura posterior.
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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Misture o produto com água na proporção indicada nas características 
técnicas, polvilhando o gesso sobre a água.

Amasse de forma enérgica e, de preferência, através de meios mecânicos 
(embora admita o amassamento manual sem problemas) até que a 
massa adquira um aspeto homogéneo.

Aplique o produto com uma talocha, formando uma camada que cubra 
todas as partes da superfície base; a espessura variará em função das 
necessidades em cada ponto. Deixar secar ligeiramente antes de aplicar 
a seguinte demão.
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Mecafino Max é fabricado na nossa planta industrial de Gelsa GA.

Valor médio segundo o Anexo do RP 35.05 (Regulamento particular de gessos de 
acabamento C6).

6.7.3 MECAFINO MAX YE/T

Mecafino Max é  um gesso de acabamento, de aplicação 
manual, desenvolvido para o acabamento de diferentes tipos 
de superfícies em interiores: gessos manuais ou de projeção, 
tabique de escaiola ou argamassas de cimento (inclusive na 
reabilitação).

DESEMPENHOS

NORMA E HOMOLOGAÇÃO

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

Mecafino Max está em conformidade com a norma UNE-EN 
13.279-1:2009. “Gessos de construção e aglomerados à base 
de gesso para a construção”, designado como tipo C6 (Gesso de 
aplicação em camada fina YE/T) segundo a denominação 
europeia e como o YE/T (como o YPM), segundo a denominação 
tradicional.

Está em posse da marca N de AENOR, segundo se estabelece no 
Regulamento Particular RP 35.05. 

REAÇÃO AO FOGO

Mecafino Max está classificado como Euroclasse A1 (sem 
contribuição ao incêndio), ao ter menos de um 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, segundo a diretiva 89/106/CEE 
relativa a produtos de construção.

ECONOMIA DE ENERGIA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,18
Fator resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARATERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

Resultados obtidos na nossa fábrica de Gelsa GA.

• Índice de pureza (%)  >75
• Granulometría (%/mm)  0-0,2
• Relação A/G (Litros/Kg) 0,6-0,7
• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

• PH  >6

YE/T

Elevado
rendimento

Excelente
acabamento

Mecafino Max é um gesso de acabamento, de aplicação 
manual, desenvolvido para o acabamento de diferentes tipos 
de superfícies em interiores: Gessos manuais ou de projeção, 
tabique de escaiola ou argamassas de cimento (inclusive na 
reabilitação).

É um produto à base de escaiola, de grande brancura e 
convenientemente aditivado para assegurar um óptimo 
acabamento.

* Determinação da condutividade térmica segundo as diretrizes definidas em 
UNE-EN-13.279-1: 2009 correspondentes ao material seco aplicado nos interiores (23 ºC e 
50% de humidade relativa). Valor para o cálculo de paramentos caraterísticos e divisões 
interiores segundo o CTE-DB HE-1.
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Mecafino MAX
72 sacos/paletes
17kg/saco

 

 

Nota: a duração de aplicação pode sofrer variações em função do tipo de suporte, da 
temperatura ambiente e do suporte, da relação A / G aplicada e PH da água utilizada.

 0 min.

  

Mecafino MAX

  

120min. 150 min.

  

DURAÇÃO DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

ACONDICIONAMENTO

• LIMPEZA
A camada de acabamento (Mecafino) deve ser aplicada após 
um endurecimento adequado da camada de revestimento 
(habitualmente 4 horas em condições atmosféricas normais). 
Para conseguir uma aderência perfeita, recomendamos que o 
intervalo entre a conclusão da camada de revestimento e a 
aplicação de acabamento não exceda as 24 horas.

• DECORAÇÃO E PINTURA     

A aplicação posterior das tintas deverá realizar-se conforme 
as recomendações do fabricante de tintas.

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Os sacos deverão ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo o material coberto e resguardado 
da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5 ºC a 40 ºC.
Notas legais:
Estas informações, em particular as recomendações relativas 
à aplicação e aos dados técnicos, têm como base a nossa 
experiência e conhecimentos atuais, bem como as utilizações 
previstas e aplicações mais habituais 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.

COLOCAÇAO EM OBRA

1

2

3

Misturar o produto com água na relação indicada nas características técnicas, 
espalhando o gesso sobre a água.

Amassar de forma energética e de preferência através de meios mecânicos 
(embora admita o amassamento manual sem problemas) até que a massa 
fique com um aspeto homogéneo.

Aplicar com talocha metálica com uma espessura adequada às necessidades 
de acabamento. uma vez perdido o brilho da água do acabamento, aplicar uma 
segunda passagem.

TEMPO DE 
APLICAÇÃO

TEMPO DE 
ACABAMENTO

D
U

RE
ZA

 S
H

O
RE

 A



*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 
2009, referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade 
relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o 
CTE-DB HE-1.

A gama Iberyola® é fabricada nas nossas unidades industriais de Viguera VA, Gelsa GA, Soneja SO, Morón MN e San Martín SN.

Valores médios de acordo com o Anexo do RP 35.05 (Regulamento Particular de Gessos de 
acabamento).

6.8.1 IBERYOLA® E-30/E35

Iberyola® é uma escaiola utilizada para a realização de elemen-
tos prefabricados, para a aderência desses elementos e para 
trabalhos e repasse e acabamento; é um produto de elevada 
finura que permite um acabamento de grande brancura e 
perfeição.

Iberyola® é fabricada em duas versões, cujo tempo de trabalho 
é ligeiramente diferente: Iberyola® de endurecimento lento, 
especial para trabalhos de acabamento e repasse, também 
denominada rápido, adequada para ser utilizada em cadeias 
de produção de elementos prefabricados, como placas lisas, 
molduras, painéis para divisórias, etc...

6.8 ESCAIOLAS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

A gama Iberyola® cumpre norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, com designação do tipo A (ligante à base de gesso 
para a construção), segundo a denominação europeia e E 
(Escaiola) conforme a denominação tradicional.

Está, igualmente, provida da marcação  N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.02.

REAÇÃO AO FOGO

Iberyola® corresponde à Euroclase A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto conter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, de acordo com a Diretiva 
89/106/CEE relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica  λ (w/mk)*
(GA, SO, MN y SN)  0,30
(VA) 0,34
Fator de resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%) (MN, SN y VA)  >90
• Índice de pureza (%) (GA y SO)  >92
• Granulometria (mm)  0-0,2
• Relação A/G (Litros/Kg) (GA, MN y VA) 0,8-1,0
• Relação A/G (Litros/Kg) (SN y SO) 0,7-0,8
• Resistência mecânica à flexão (MN, SN Y VA)  >3N/mm2

• Resistência mecânica à flexão(GA y SO)  >3,5N/mm2

• PH  >6

E-30/E-35

DESEMPENHOS

Bom 
acabamento 

estético

Aplicação 
interior

Fácil
aplicação
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Iberyola®

72 sacos/palete
17kg/saco

 

IBERYOLA® RÁPIDA IBERYOLA® LENTA

TEMPOS DE APLICAÇÃO

APLICAÇÃO

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície a revestir não deve conter pó, partículas, eflores-
cências, agentes de limpeza ou outros resíduos que afetem a 
aderência do revestimento, procedendo-se à sua limpeza 
caso seja necessário.

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas realizar-se-á de acordo com 
as indicações do respetivo fabricante.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Polvilhe a Iberyola sobre a água, na relação A/G indicada nos dados 
técnicos.

Misture manualmente até que a massa adquira um aspeto homogéneo.

Aplique o produto com uma talocha sobre a superfície até obter o 
acabamento pretendido.

Granel (cisterna)
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*Avaliação da condutividade térmica consoante as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 
2009, referente a material seco aplicado em espaços interiores (23°C e 50% de humidade 
relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores segundo o 
CTE-DB HE-1.

A gama Ibercol® é fabricada nas nossas unidades industriais de Gelsa GA e Morón MN.

(1) Teste em laboratório da aderência sobre painel de gesso. Rutura mínima em 3/4 testes. 
Norma EN 12.860.

6.9.1 IBERCOL®

Ibercol® é um produto à base de escaiola para a colagem de 
elementos decorativos de escaiola e gesso em interiores, tanto 
horizontais como verticais.

Também se utiliza como elemento ligante no levantamento 
das divisórias de escaiola, subtituindo com vantagem outros 
produtos e como material de acabamento em superfícies de 
escaiola.

6.9 COLAS À BASE DE ESCAIOLA

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

A gama Ibercol® cumpre a norma UNE-EN 12.860:2001 
“Adesivos à base de gesso para painéis de gesso”, Está, 
igualmente, provida da marcação N da AENOR.

REACCIÓN AL FUEGO

Ibercol® corresponde à Euroclase A1 (não contribui para a 
propaganção do fogo), visto ter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, segundo a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,30
Fator resistência à difusão do vapor de água μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)   >92
• Granulometria (mm)  0-0,2
• Relação A/G (Litros/Kg) (GA) 0,8
• Relação A/G (Litros/Kg) (MN) 0,9
• Resistência à aderência  Rotura Painel (1)

• PH  6,5-10,5

DESEMPENHOS

Alto 
rendimento

Fácil
aplicação
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Ibercol® Gelsa GA 72 sacos/palete
17 kg/saco
120 sacos/palete
10 kg./saco
200 sacos/palete
5 kg./saco

Ibercol® Gelsa MN 72 sacos/palete
17 kg/saco
Ibe
17 

TEMPOS  DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície a revestir não deve conter pó, partículas, 
eflorescências, agentes de limpeza ou outros resíduos que 
afetem a aderência do revestimento, procedendo-se à sua 
limpeza caso seja necessário.

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas deve realizar-se de acordo 
com as indicações do respetivo fabricante.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Polvilhe Ibercol sobre a água, na relação A/G recomendada nos dados 
técnicos e deixe repousar alguns minutos. Misture à mão ou mecanica-
mente até que a massa adquira um aspeto homogéneo.

Aplique o produto com uma espátula sobre a superfície que vai colar, 
formando uma camada ou um cordão homogéneo

Ibercol® é utilizada para a colagem de elementos decorativos de gesso e 
em interiores.
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*Avaliação da condutividade térmica segundo as diretrizes definidas em EN-12.524. Os valores 
de referência correspondem ao material seco utilizado no adesivo. Valor para o cálculo de 
parâmetros característicos e divisões interiores segundo o CTE-DB HE-1.

A gama Tabicol® é fabricada na nossa unidade industrial de Morón MN.

(1) Teste em laboratório da aderência sobre painel de gesso. Rutura mínima em 3/4 testes. 
Norma EN 12.860.

6.9.2 TABICOL® (Cola de Escaiola)

Tabicol® é uma cola à base de escaiola para uso profissional, 
utilizada como ligante para a colagem de qualquer tipo de 
divisórias, escaiolas, tijolos e especialmente peças de grande 
formato.

A sua formulação especial permite obter o máximo 
rendimento na instalação da divisória, minimizando os tempos 
de espera do operário.

DESEMPENHOS

NORMAS E  HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

A gama Tabicol® cumpre a norma UNE-EN 12.860:2001 
“Adesivos à base de gesso para painéis de gesso”, Está, 
igualmente, provida da marcação  N da AENOR.

REAÇÃO AO FOGO

Tabicol® corresponde à  Euroclase A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto ter menos de 1% em peso ou 
volume de matéria orgânica, segundo a diretiva 89/106/CEE 
relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,30
Fator de resistência à difusão do vapor de água  μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >50
• Granulometria (mm)  0-0,2
• Relação A/G (Litros/Kg) 0,8
• Resistência à aderência  Rotura Painel (1)

• PH  6,5-10,5

Alto 
rendimento

Fácil
aplicação
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Tabicol® MN
72 sacos/palete
17kg/saco

   

TEMPOS DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

EMBALAGEM

As superfícies a aderir estarão livres de pó, partículas, 
eflorescências, descofrantes e outros resíduos que 
comprometam a aderência, pelo que se procederá à sua 
limpeza caso se considere necessário.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

3

5

Polvilhe o Tabicol® sobre água com saturação (A/G=0,8) e deixe repousar 
3-5 minutos.

2 Misture mecanicamente até que a massa adquira um aspeto homogéneo.

Aplique o produto com uma espátula sobre a superfície que vai colar, 
formando uma camada ou um cordão de espessura homogénea.

5 Repasse as juntas e os encontros.

4 Coloque o elemento a colar, pressionando para que a massa transborde 
nas uniões.
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*Avaliação da condutividade térmica segundo as pautas definidas na UNE-EN-13.279-1: 
2009, relativa a material seco aplicado em interiores (23°C e 50% de humidade relativa). Valor 
para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores conforme o CTE-DB HE-1.

A gama Placofinish® é fabricada na nossa unidade industrial de Viguera VA.

Valor médio em laboratório, de acordo com os Anexos F, G e M do RP 35.05 (Regulamento 
Particular de Gessos de acabamento C6).

6.10.1 PLACOFINISH® (YE/T Acabamento Q4)

Placofinish® uma massa à base de escaiola, devidamente aditiva-
da para acabamentos excecionais de baixa espessura (2,5 mm), 
para aplicar em todas as superfícies com placas de gesso lamina-
do (PGL).

Tecnicamente, o produto foi concebido para a cobertura 
superficial das placas de gesso laminado, conseguindo na mesma 
aplicação o tratamento das juntas e dos parafusos, e a cobertura 
total da placa. O produto é semelhante ao estuque, deixando 
um acabamento pronto para pintar. Proporciona a 
homogeneidade das superfícies graças à cobertura total da placa, 
assim como uma grande resistência superficial ao impacto.

6.10 PRODUTOS ESPECIAIS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

UNE - EN 13.279-1

A gama Placofinish® cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo B7 (gesso de 
construção de alta dureza), segundo a denominação europeia.
Adequada para acabamentos de máxima qualidade (tipo Q4) 
sobre placa de gesso laminado

REAÇÃO AO FOGO

Placofinish® corresponde à Euroclasse A1 (não contribui para a 
propagação do fogo), visto ter menos de 1% em peso ou volume 
de matéria orgânica, segundo a diretiva 89/106/CEE relativa aos 
produtos de construção. Número de teste 0910T06-3.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ  (w/mk)*  0,18
Fator de resistência à difusão do vapor de água  μ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Índice de pureza (%)  >50
• Granulometria (mm)  0-0,4
• Relação A/G (Litros/Kg) 0,56
• Rendimento (kg/m2)  2,5
• PH  >12

DESEMPENHOS

Alto 
rendimento

Bom 
acabamento 

estético

Dureza 
superficial

Alta qualidade 
de acabamento
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COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Misture o conteúdo do saco com 14 litros de água e utilize ferramentas 
limpas. Agite de forma mecânica para conseguir uma massa homogénea.

Coloque fita de rede Placofinish® e aplique posteriormente Placofinish® 
na junta.

Aplique uma camada, aproximadamente de 2,5 mm, em toda a 
superfície: Primeiro nivelamento, nivelamento final e fixação com água.

4 Para obter um acabamento excecional, passe a talocha molhada pela 
superfície seca.

 

 

TEMPO DE APLICAÇÃO TEMPO DE ACABAMENTO

TEMPOS DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
Não necessita de tratamento prévio das juntas ou dos parafu-
sos.

• DECORAÇÃO E PINTURA     
A aplicação posterior de tintas realizar-se-á de acordo com as 
indicações do respetivo fabricante.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°C. O 
intervalo de espessuras recomendado é de 1-3 mm.
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.

Placofinish® VA 
48 sacos/palete
25 kg./saco

40
minutos

150
minutos

NÍVELACABAMENTO



A avaliação da proteção proporcionada pela argamassa  
Igniver® aos elementos estruturais de aço foi realizada 
mediante testes nas instalações do Laboratório acreditado 
pela ENAC, AFITI-LICOF, nos termos da Norma Europeia 
harmonizada UNE-ENV 13381-4:2005 “Testes para determinar 
a contribuição à resistência ao fogo de elementos estruturais. 
Parte 4: Proteção aplicada a elementos de aço”. Relatório de 
teste: AFITI LICOF 2200T11-3.

A avaliação da proteção proporcionada pela argamassa Igniver® 
aos elementos mistos de betão e chapa colaborante foi 
realizada segundo a norma UNE ENV 13381-5:2005. “Testes 
para determinar a contribuição à resistência ao fogo dos 
elementos estruturais. Parte 5: proteção aplicada a elementos 
mistos de betão/chapa de aço perfilada.” Relatório de teste 
AFITI LICOF 8518/11.

Igniver® esta disponível em
A 1ª APLICAÇÃO PARA TELEMÓVEL
NO SETOR DO GESSO:
Ferramenta para o cálculo do fator de 
forma.

A gama Igniver® é fabricada na nossa unidade industrial de Soneja SO.

(1) Teste em laboratório da aderência sobre painel de gesso. Rutura mínima em 3/4 testes. 
Norma EN 12.860.

6.10.2 IGNIVER®

Argamassa projetada à base de gesso, vermiculite e aditivos 
especiais, formulada especialmente para a proteção contra 
incêndios no âmbito da edificação.

Igniver® é uma argamassa ignífuga para a proteção contra 
incêndios de estruturas metálicas e lajes mistas de betão e 
chapa colaborante.

DESEMPENHOS

NORMAS E  HOMOLOGAÇÕES

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica  λ (w/mk)*  0,22

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Reação ao fogo  A1
• Densidade (kg/m2)  745
• Resistência mecânica à compressão  ≥2N/mm2

• Aderência (N/mm2) 0,20
• PH  12
• Rendimento (kg/cm espessura e m2) 7
• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

Aplicação 
interior

Fácil
aplicação

Projeção 
mecânica

Não contem 
fibra

Proteção ao 
fogo
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IGNIVER
Argamassa para proteção 

passiva contra o fogo

Igniver®

64 sacos / palete
18 kg./saco

 

 

APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE    
A superfície deve estar limpa de pó, gordura e óxido. A prepa-
ração efetua-se com máquina de projetar. Uma vez aplicado 
o produto, poderá permanecer à intempérie durante um 
período limitado.

COMPORTAMENTO AO FOGO

A proteção contra o fogo de estruturas metálicas e lajes mistas 
de betão e chapa colaborante depende da espessura do 
revestimento Igniver®.

Consulte a tabela do nível de massas em www.placo.pt, para 
determinar as espessuras de aplicação em cada caso.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

Proteção de estruturas metálicas não expostas à intempérie, 
como:
- Vigas.
- Pilares.
- Suportes.
- Treliças.
- Lajes mistas de betão com chapa colaborante.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca expostos à intempérie, mantendo-se o material num 
local coberto e protegido da luz solar e da humidade. O tempo 
máximo de conservação é de 6 meses, a partir da data de 
fabrico impressa no saco.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5˚C a 40˚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.

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

Projete mecanicamente sobre o suporte, ajustando o fluxo para obter 
uma massa com as características desejáveis.

O acabamento pode ser rugoso ou liso. Recomenda-se a sua a utilização 
em interiores. Se desejar, poderá proceder à pintura.
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Produto
 leve

Alto 
rendimento

A gama Placosec® cumpre a norma UNE-EN 13.279-1:2009. 
“Gessos de construção e ligantes à base de gesso para a 
construção”, sendo classificada como do tipo B7 (gesso de 
construção, segundo a denominação europeia, e como YPM 
(gesso de projeção mecânica) conforme a denominação 
tradicional.

Está, igualmente, provida da marcação N da AENOR, tal como 
estabelecido no Regulamento Particular RP 35.01.

* Avaliação da condutividade térmica segundo as pautas definidas na UNE-EN-13.279. Os 
valores de referência correspondem ao material seco utilizado em interiores (23ºC e 50% de 
humidade relativa). Valor para o cálculo de parâmetros característicos e divisões interiores 
segundo o CTE-DB HE-1.

A gama Placosec® é fabricada na nossa unidade industrial de Viguera VA.

(1) Valor médio em laboratório, de acordo com o Anexo K do RP 35.01 (Regulamento Particular 
de Gessos para a construção B1)
(2) Valor obtido em laboratório.
(3) Suporte tradicional: tijolo cerâmico, betão e bloco de agregados leves.

6.10.3 PLACOSEC®

Placosec® é uma argamassa à base de gesso especialmente 
formulada para ser aplicada em zonas húmidas, como cozinhas, 
casas de banho, garagens e arrecadações.  
Placosec® destaca-se devido ao seu excelente rendimento e 
funcionalidade, bem como pelos seus elevados desempenhos 
no que respeita à permeabilidade ao vapor de água e à absorção 
por capilaridade, face às argamassas tradicionais de cimento.

O produto é devidamente aditivado para obter uma perfeita 
aderência sobre o suporte, permitindo um acabamento de tinta 
plástica ou à base de água, bem como uma aplicação posterior 
de azulejos mediante colas específicas, apresentando vantagens 
relativamente a outros métodos mais tradicionais.

DESEMPENHOS

NORMAS E HOMOLOGAÇÕES

REAÇÃO AO FOGO

Placosec® CORRESPONDE À Euroclase A1 (não contribui para 

a propagação do fogo), visto ter menos de 1% em peso ou 

volume de matéria orgânica, segundo a diretiva 89/106/CEE 

relativa aos produtos de construção.

POUPANÇA ENERGÉTICA E ISOLAMENTO TÉRMICO

Coeficiente de condutividade térmica λ (w/mk)*  0,39
Fator de resistência à difusão do vapor de água µ  6 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Resultados obtidos nos nossos centros de produção.

• Granulometria (mm) 0-1,5
• Relação A/G (Litros/Kg) 0,52
• Dureza superficial (unidades shore C) ≥65
• Rendimento (kg/cm espessura e m2) <9,5
• Absorção por capilaridade  <0,1Kg/m2. min
• Resistência mecânica à compressão  >2N/mm2

• Resistência mecânica à flexão  ≥1N/mm2

• Aderência >1N/mm2

Fácil
aplicação

UNE - EN 13.279-1
Producto
Certificado

Bom 
acabamento 

estético

Resistência a 
ambientes 
húmidos
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Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do 
Ph da água utilizada.

Placosec® VA 
64 sacos/palete
20 kg/saco

  

TEMPOS DE APLICAÇÃO APLICAÇÃO

EMBALAGEM

• PREPARAÇÃO DO SUPORTE. NIVELAMENTO

As superfícies a projetar deverão definir sensivelmente uma 
superfície plana, procedendo-se para tal à eliminação de 
saliências, relevos ou ao enchimento de reentrâncias e orifícios. 

• LIMPEZA      
As superfícies a revestir não devem conter pó, partículas, 
eflorescências, agentes de limpeza ou outros resíduos que 
afetem a aderência do revestimento, procedendo-se à sua 
limpeza caso seja necessário.

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO

Os sacos devem ser armazenados sobre superfícies planas e 
nunca à intempérie, mantendo-se o material num local coberto 
e protegido da luz solar e da humidade.

INDICAÇÕES IMPORTANTES

A temperatura de aplicação recomendada é de 5°C a 40°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.

Silos (a granel) 

• MODO DE APLICAÇÃO 
COM RASPAGEM DO 
ACABAMENTO

• MODO DE APLICAÇÃO 
COM ACABAMENTO LISO

COLOCAÇÃO NA OBRA

1

2

3

Misture o produto utilizando a 
máquina de projeção de caudal 
até conseguir a consistência 
adequada.

1 Misture o produto utilizando a 
máquina de projeção de caudal 
até conseguir a consistência 
adequada.

Preencha as zonas principais 
com o produto e nivele até 
obter uma superfície suficien-
temente plana.

Uma vez alisada a superfície, 
aplique o respetivo acabamen-
to, podendo a mesma ser 
raspada para a posterior 
colocação de azulejos.

2

3

Projete sobre a superfície e 
alise com uma régua até obter 
uma superfície suficientemen-
te plana. Corte com uma 
lâmina de aço para eliminar as 
possíveis imperfeições.

Uma vez nivelada a superfície, 
poderá realizar um acabamen-
to liso e proceder à posterior 
pintura.

Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do 
Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do 
Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de 
suporte, da temperatura ambiente e do suporte, da relação A/G aplicada e do 

70
minutos

100
minutos

TEMPO DE APLICAÇÃO TEMPO DE ACABAMENTO



 50 m
2
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6.11.1 IBERCONTAK®

Ponte de aderência

Trata-se de uma ponte de aderência para unir revestimentos 
de gesso sobre superfícies típicas de obra com absorção reduzi-
da ou nula, com é o caso do betão celular ou poliestireno.

O suporte deve estar limpo, seco e livre de pó, bem como de 
partículas soltas, descofrantes, gorduras ou restos de geada. 

6.11 PRIMÁRIOS

MODO DE APLICAÇÃO

Cor 
avermelhada 
que permite 

uma fácil 
identificação.

A ferramenta 
utilizada pode ser 
limpa com água 
após a aplicação.

Rápida e fácil aplicação com 
trincha ou rolo. Pronto a ser 

utilizado; não diluir.

Permite a aderência sobre 
suportes com pouca absorção, 

como poliestileno, betão e 
pinturas bem aderidas.

DESEMPENHOS

Uma embalagem 
de  apenas 15 kg. 

prepara uma 
superfície de 50 m2.

1 Uma vez agitado o Ibercontak®, a aplicação deverá ser 
realizada de preferência com trincha e rolo, se bem que, 
para grandes superfícies se possa aplicar com pulverizador, 
diluindo cada embalagem de 15 Kg em 3 litros de água.

2 A aplicação do revestimento deverá ser feita após a 
secagem do primário, significando que este não deixa 
marca, se o pressionar com o dedo. Por norma, a 
superfície a tratar é preparada um dia antes da aplicação 
do revestimento de gesso.

3 NÃO DILUA MAIS O PRODUTO, exceto no caso 
mencionado, uma vez que a adição de água provocará a 
sua perda de capacidade de aderência.

4 Tanto a temperatura do ambiente como a do suporte 
deverão ser sempre superiores a +5 °C.

5 O Ibercontak® pode ser conservado durante 24 meses na 
sua embalagem original, devidamente fechada e ao 
abrigo de temperaturas baixas.
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DESEMPENHOS

 
120 m

2

DESEMPENHOSDESEMPENHOS
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Proporciona 
superfícies 

adequadas para 
uma aplicação fácil 

do revestimento.

Para grandes 
superfícies 

recomenda-se a 
aplicação com 
pulverizador.

Aumenta o 
rendimento do 

trabalho.

Uma embalagem 
de apenas 12 kg. 
permite preparar 

uma superfície 
de 120 m2.

Juntam-se 3 a 5 
partes de água, 
em função da 
capacidade de 

absorção do 
suporte.

A ferramenta 
utilizada pode 
ser limpa com 
água, após a 

aplicação.

6.11.2 IBERPRIMER®

Primário para suportes absorventes.

Trata-se de um primário prévio à aplicação de revestimentos 
de gesso sobre superfícies de absorção elevada ou variada.

O suporte deve estar limpo, seco e livre de pó, bem como de 
partículas soltas, descofrantes, gorduras ou restos de geada.

MODO DE APLICAÇÃO

1 O Iberprimer®, é comercializado em estado 
concentrado, pelo que DEVERÁ SER DILUÍDO antes de 
ser aplicado. A diluição dependerá da capacidade de 
absorção do suporte. Assim, a razão de diluição deve 
ser de 1 parte de Iberprimer para 5 partes de água no 
caso de aplicação sobre suportes como betões ou 
revestimentos cerâmicos muito porosos. Se a 
porosidade não for muito elevada, a razão de diluição 
será de 1 parte de Iberprimer para 3 partes de água.

2 A aplicação do revestimento deve ser realizada após a 
secagem do primário, ou seja, se, ao pressionar com o 
dedo, não ficar qualquer marca. Por norma, a superfície 
é preparada um dia antes da aplicação do revestimento 
de gesso.

3 Tanto a temperatura ambiente como a do suporte 
deverão ser sempre superiores a +5 °C.

4 O Iberprimer® pode ser conservado durante 24 meses na 
sua embalagem original, devidamente fechada e ao 
abrigo de temperaturas baixas
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