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DESCRIÇÃO:
Fita de rede autoadesiva de fibra de vidro, utilizada no
tratamento das juntas das placas de gesso laminado a revestir
com Placofinish.

VANTAGENS:
-

Não é necessário o tratamento da junta graças ao
acabamento posterior com Placofinish.
Ao ser autoadesiva, a sua instalação é fácil e rápida.
Flexibilidade na construção, o que permite a sua
adaptação a qualquer tipo de projeto.

DADOS TÉCNICOS:




Comprimento do rolo (m):
Largura da fita (mm):
Embalagem:

90
50
Caixa 24 rolos

NORMATIVA:
-

UNE - EN 13963 (Materiais para juntas de PGL)

PRODUTOS COMPLEMENTARES:
Placas de Gesso Laminado Placo, perfis, massas e outros
acessórios Placo

COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO

FORMA DE APLICAÇÃO:

Estes conceitos não dependem do produto, mas sim do
Sistema Placo completo.
Consultar os catálogos correspondentes ao Sistema Placo para
cada caso.

Consultar o Manual do Instalador Placo

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na
experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua
vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A.
reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados
de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.
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