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DESCRIÇÃO: 
 
Placa para tecto removível fabricado com escaiola certificada E-35 e fibra de vidro  
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
- Execução de tectos decorativos em: 
- Edifícios Comerciais, Hotéis, Escritórios, Edifícios públicos, Escolas,  

Hospitais, Restaurantes, Museus, etc. 
- Removível. Permite ser desmontado para acesso ao plenum do tecto falso. 
- Especialmente recomendados para espaços em que a durabilidade  

e funcionalidade sejam requisitos essenciais. 
 
VANTAGENS: 
- Desempenho acústico 
- Facilidade e rapidez na instalação. 
- Variedade de desenhos disponíveis. 
- Removível. Permite ser desmontado. 
- Permite uma posterior repintura. 
- Asséptico. 
- Bom comportamento higrométrico. 

 

DADOS TÉCNICOS: 
 

 
 

 

Tipos de bordo Apoyado (A) Semi-visto E-15  Semi-visto  E-24 Oculto (D) 

Espesura 19 mm 19 mm   19 mm   21 mm 
Perfis T-24 o T-15 T-15 T-24 T-24 + Galga 
Modelo Fono/Semi-

perforado 
Fono/Semi-
perforado 

Fono/Semi-
perforado 

Semi-perforado 
 

• Dimensiones nominales: 600 mm x 600 mm 

• Tipo de bordo: 
A / E-15 / E-24 / D  
 

• Reacção ao fogo: A1 

• Factor de resistência ao vapor de água (µ): 10 (seco) 

• Coef. conductividad térmica: 
 

• Resistência ao umidade: 

0,26 W / mK 
 
90% 

PRODUTOS COMPLEMENTARES: 
Perfilería Quicklock y accesorios de cuelgue. 

 
ACONDICIONAMIENTO: 
Consultar pesos do produto e quantidades fornecidas conforme o 
modelo e tipo de bordo da placa. 

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO: 
Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à 
intempérie, mantendo-as a coberto, ao abrigo da luz solar 
e da chuva. 
. 

 
COMPORTAMENTO ACÚSTICO: 
Consultar a informação correspondente para cada caso. 
 

MANIPULAÇÃO: 
Deverá dispensar-se especial cuidado no transporte e 
manipulação das placas evitando pancadas que possam 
ocasionar possíveis rupturas das placas, especialmente 
nos seus bordos. 

 FORMA DE MONTAGEM: 
Consultar o Manual do Instalador Placo e o Manual de Soluções 
Construtivas em Tectos 

 

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a 
experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manipulados e instalados em situações normais, e dentro 
da sua vida útil. Todos os pedidos serão aceites de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO 
IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e 
actualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.  
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