
Novas pastas Pladur®

Consiga um melhor acabamento
com menos esforço

GAMA DE PAstAs
Ampla série de soluções
adaptadas a cada tipo de obra

Novas
fórmulas!

Manuseáveis
Eficientes
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Inovação para si e para 
os seus clientes
Não há dúvida, um dos processos mais delicados da instalação dos diferentes sistemas 
de divisórias de placa de gesso é o tratamento de juntas. Não tanto pela dificuldade que 
a sua execução implica, mas pela incidência direta que tem no final ou na decoração 
final dos paramentos (divisórias ou tetos) e, portanto, no que o cliente final percebe e 
desfruta.

Por esta razão, a Pladur® continua a trabalhar diariamente na inovação e melhoria das 
suas pastas. O objetivo é oferecer novas soluções que tornem este processo uma tarefa 
cada vez mais simples e cómoda, com resultados notáveis.

Nova geração  
de pastas para 
juntas Pladur®

Descubra todas as novidades 
da gama de pastas Pladur®

Novas 
fórmulas

Novos 
nomes

Novas 
embalagens
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Pladur® JF, 
a nova pasta de acabamento 
para acabamentos superfinos
A nova pasta para juntas concebida para realizar as camadas de acabamento no trata-
mento das juntas e o recobrimento das cabeças dos parafusos nos sistemas de placa de 
gesso laminado Pladur®.

É ideal para dar as mãos finais em acabamentos Q2 e Q3, facilitando a obtenção de uma 
superfície plana, lisa e pronta para levar a cabo os trabalhos de decoração.

O seu uso combinado com as pastas para juntas Pladur® JN, ST1, ST2 ou ST4, com as 
quais se realizará o processo prévio de colagem da fita, proporciona resultados de ele-
vada qualidade que não é possível melhorar.

Pastas de secagem 
normal Pladur®

Apresentação tempo de 
utilização

tempo de 
secagem

tipo de 
aplicação Conservação

Sacos de 18 kg Até 48 horas em 
balde fechado

De 12 a 48 
horas. Depende 
das condições 

climáticas

Manual ou 
mecânica 9 meses

NOVIDADE
Excelente

acabamento fino

Muito fácil de 
lixar

Grande poder de 
cobertura
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Pladur® JN, 
a pasta de sempre renova-se 
por completo
A nova fórmula da Pasta de Juntas de Secagem Normal Pladur® oferece uma significati-
va melhoria na sua maneabilidade e no que se obtém com esta. Oferece altas prestações 
tanto na colagem da fita como nas demãos finais em acabamentos Q1, Q2 e Q3. 
Menos quebra, trabalha-se melhor e lixa-se muito facilmente.

Pladur® LU
A Pasta Pronta para o uso de Pladur®, a autêntica pasta de 
juntas do mercado pronta a abrir e usar, muda de nome, mas 
mantém as suas características e prestações habituais.
Continua a ser a autêntica “Pronta a abrir e usar”.

· Cómoda e fácil de aplicar
· Acabamento fino de fácil lixamento
· Sem necessidade de bater mecanicamente

Pladur® JH
A Pasta para Ambiente Húmidos Pladur® renova-se e melho-
ra as suas prestações, no seu uso combinado com as placas  
Pladur® WA, em áreas de humidade controlada.

Apresentação tempo de 
utilização

tempo de 
secagem

tipo de 
aplicação Conservação

Sacos de 18 kg Até 48 horas em 
balde fechado

De 12 a 48 
horas. Depende 
das condições 

climáticas

Manual ou 
mecânica 9 meses

NOVA
FÓRMULA

Menor retração

Mais suave
e leve

Mais fácil de lixar

NOVA
FÓRMULA

Resiste à
humidade

Mais manuseável
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2 horas!

4 horas!
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Pladur® st2 e st4, 
novas fórmulas que melhoram 
as suas prestações
Se existem opções de melhoria, melhoramos. E foi o que fizemos com as novas fórmulas 
das nossas Pastas de Juntas de Secagem Rápida 2h e 4h Pladur®, para oferecer pastas de 
secagem controlado leves na sua maneabilidade e de grande acabamento.
Experimente e verá a diferença!

Pastas de 
secagem rápida
Pladur®

Pladur® ST2

Apresentação tempo de 
utilização

tempo de 
secagem

tipo de 
aplicação Conservação

Sacos de 20 kg

2 horas aprox. em 
balde limpo e sem 

verter restos de 
pasta utilizada

1h 45’ - 2h 25’  
Depende das 

condições 
climáticas

Manual 6 meses

 Pladur® ST4

Apresentação tempo de 
utilização

tempo de 
secagem

tipo de 
aplicação Conservação

Sacos de 20 kg

4 horas aprox. em 
balde limpo e sem 

verter restos de 
pasta utilizada

3h 30’ - 6h 30’  
Depende das 

condições 
climáticas

Manual 6 meses

NOVA
FÓRMULA

Grande 
maneabilidade

Excelente 
acabamento

secagem 
controlado
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Pladur® st1
A pasta ST1 proporciona um tempo de secagem de 1 hora, sendo ideal para trabalhos 
menores que requeiram rapidez na hora de realizar o tratamento de juntas. A sua nova 
fórmula proporciona melhor maneabilidade e mais facilidade de lixamento.

Se se empregar em combinação com a Pasta Pladur® JF, obtém-se um excelente acaba-
mento fino.

Pladur® tL
A Pasta para Juntas sem fita Pladur® muda simplesmente de 
nome. Utilize-a sempre em juntas entre placas de borda cor-
tada ou biselada: placas Pladur® FON+ BC, cortes de placa ou 
juntas entre bordas transversais de placas.

Pladur® MU
A Pasta Multiusos Pladur® também só muda de nome. Combina 
as propriedades de uma pasta para juntas com as de pasta de 
agarre.
É ideal para reformas ou pequenas reparações.

1 hora!

NOVA
FÓRMULA

Mais manuseável

Fácil de bater

secagem
controlado

Apresentação tempo de 
utilização

tempo de 
secagem

tipo de 
aplicação Conservação

Sacos de 20kg 
Sacos de 10kg

1 hora aprox. em 
balde limpo e sem 

verter restos de 
pasta utilizada

50´ - 1h 10´ 
Depende das 

condições 
climáticas

Manual 6 meses
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9 em cada 10 profissionais
recomendam

PLADUR® JF
“Uma maravilha, fabulosa”

“O acabamento é sensacional”

“Comodíssima na 
maneabilidade e grande 

capacidade de cobertura”

PLADUR® st4
“trabalha-se muito bem”

“Ótima surpresa, é 
melhor do que a anterior”

“Oferece um bom 
acabamento”

PLADUR® JN
“Muito melhor do que a 

anterior”

“Desta vez acertaram”

“Muito bom acabamento”

PLADUR® st2
“Muito boa para o 

revestimento”

“trabalha-se muito bem”

PLADUR® LU
“Assim como a anterior, é 

muito boa”

“Acabamento fino”



Gama de Pastas Pladur®

Renovamo-nos 
por dentro… 
e por fora!

Denominação 
anterior

Nova 
denominação

Nova 
embalagem

Pastas de  
secagem 
Normal

Secagem  
Normal (18kg)

Pladur® JN 
(18kg)

Ambientes 
Húmidos (20kg)

Pladur® JH 
(20kg) Brevemente

Pronta a Usar
(7kg y 20kg)

Pladur® LU 
(7kg y 20kg) Brevemente

Pladur® JF 
(18kg)

Pastas de 
secagem Rápida

Secagem  
rápida 1h 

(10kg y 20kg)

Pladur® st1
(10kg y 20kg)

Brevemente

Secagem  
rápida 2h

(20kg)

Pladur® st2 
(20kg)

Secagem  
rápida 4h

(20kg)

Pladur® st4 
(20kg)

Pastas Juntas 
sem fita

Juntas sem fita 
(10kg y 20kg)

Pladur® tL
(10kg y 20kg)

Nova 
embalagem

Pastas  
Multiusos

Multiuso 
(10kg)

Pladur® MU
(10kg)

Nova 
embalagem

Pastas de 
Agarre

Agarre 
(20kg)

Pladur® PA 
(20kg)

Nova 
embalagem

Agarre Esp. 
Isolamentos 

(20kg)

Pladur® MA 
(20kg)

Nova 
embalagem

Pastas 
Especiais 

Acabamento  
Q4

Pladur® Perfect 
Aplicação   

Manual (20kg)
Airless  

Acabamento Fino 
(25kg) y Airless 

Multiusos (25kg)

Pladur® Perfect 
Aplicação   

Manual (20kg)
Airless  

Acabamento Fino 
(25kg) y Airless 

Multiusos (25kg)

-

N NOVIDADE NF NOVA FÓRMULA

N

NF

NF

NF

NF

NF

NF
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Há sempre uma pasta Pladur® 
para cada tipo de uso

Pladur® JN Pladur® JF Pladur® LU Pladur® JH Pladur® st1 Pladur® st2 Pladur® st4

Colagem fita  -

Enchimento 
junta

Acabamento

Maneabilidade

Menor  
retração

Lixamento

Tempo de 
secagem

24 - 36 h 24 - 36 h 24 - 36 h 24 - 36 h 1 h 2 h 4 h

Aplicação
Manual ou 
máquina

Manual ou 
máquina

Manual ou 
máquina

Manual ou 
máquina Manual Manual Manual

Rendimento

Ideal para clima Quente e seco Qualquer Quente e seco Qualquer Frio e húmido Frio e húmido Frio e húmido

Hidrófuga     Não    Não     Não     Sim     Não      Não     Não

As melhores 
prestações para 
os melhores  
resultados

Mau Aceitável Bom Muito bom Excelente
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Todas as pastas Pladur® cumprem a norma-
tiva vigente (EN-13963) na UE que permite, 
através da consecução da Marca CE, a sua 
livre circulação no mercado europeu. Além 
disso, Pladur® submete os seus produtos 
aos testes de qualidade mais exigentes, ob-
tendo certificações europeias adicionais de 
qualidade tais como a certificação CSTBat.

Produtos
complementares

Fitas Pladur®

Fita de Juntas Pladur®

Banda Armada Pladur®

A Fita de Juntas Pladur®, de papel microperfurado e tratamento anti-humidade, é im-
prescindível para o tratamento de juntas porque garante o correto comportamento 
mecânico do sistema.
  
A Banda Armada Pladur® incorpora duas lâminas de aço com tratamento anticorrosivo 
para reforço das arestas vivas.

PRODUTOS 
DE 

QUALIDADE 
CERTIFICADA

Indicadas para a execução de revestimento direto de paredes e pequenas reparações de 
placa ou preenchimento de pequenos buracos.

A Pasta Pladur® PA utiliza-se para fixar as placas a diferentes muros suportes ao execu-
tar revestimento direto de paredes, bem como para preencher pequenas imperfeições, 
zonas danificadas ou outras reparações.

A Pasta Pladur® MA utiliza-se para fixar as placas transformadas com materiais isolantes 
a diferentes muros suportes ao executar revestimento direto de muros.

Pastas de Agarre 
Pladur® PA e MA
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Um acabamento para cada 
necessidade
Porque as exigências decorativas de cada projeto são diferentes, existem 4 níveis dife-
rentes de acabamento para divisórias e tetos de placa de gesso laminado, que determi-
narão o tipo de tratamento que se deve realizar nas juntas.

Níveis de
acabamento

Assegura uma transição con-
tínua em todo o paramento, 
embora sem evitar o possível 
aparecimento de contrastes, 
especialmente sob a luz rasa. 
Indicado para recobrimentos 
com uma textura média ou 
grossa (ex.: papel pintado de 
fibras grossas) pinturas ou re-
vestimentos mates de preen-
chimento (ex.: pinturas de 
dispersão ou de gota) e em 
geral recobrimentos com par-
tículas de tamanho superior a 
1 mm.

Acabamento básico para as 
superfícies que não precisam 
cumprir requisitos decorativos 
(ex.: superfícies que vão levar 
azulejo).

Indicado para decorações que 
precisam um acabamento 
mais complexo ou de maior 
qualidade, como pinturas li-
sas (mate), revestimentos de 
estrutura fina e em geral re-
cobrimentos com partículas 
de tamanho inferior a 1 mm.

É o acabamento ótimo, que 
reduz de forma drástica o risco 
de marcas e sobras nas juntas 
do sistema sob a incidência de 
luz rasa. É especialmente indi-
cado para revestimentos lisos 
brilhantes, vernizes, papel vi-
nílico, técnicas de estuque ou 
outras técnicas de alisamentos.

Q1 Q2 Q3 Q4

QUALIDADE DE 
ACABAMENTO



Pladur®  
Torna-o realidade

Escritórios Centrais e Fábrica de Valdemoro-Madrid
Placas de Gesso Laminado, Transformados,
Perfis e Pastas Adesivas 

PLADUR® é uma marca registrada propriedade de Yesos Ibéricos, S.A. GRUPO URALITA
Os dados são válidos, à exceção do erro tipográfico. Ficam reservados todos os direitos, incluindo 
a incorporação de melhoras e modificações. Edição 1 / Outubro 2014

Visite o portal de referência na internet para acabamentos  
de divisórias e tetos da Pladur®

www.niveisdeacabamento.com

Serviço de Atendimento ao Cliente

(+0034) 902 023 323
consultas.pladur@uralita.com

www.pladur.com
http://m.pladur.com


