
Ficha de Producto 
Pladur®

pág 
1

Pladur® 
Torna-o realidade

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

O presente documento tem caráter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização 
dos materiais PLADUR® em conformidade com as especificações técnicas nele contidas. 
Qualquer utilização ou instalação de materiais PLADUR® que não se ajuste aos parâmetros 
refletidos no presente documento deverá ser consultada previamente no Departamento Técnico 
de Yesos Ibéricos S.A. A PLADUR® é uma marca registada de Yesos Ibéricos, S.A. Edição Julho  
2015. Esta edição considera-se válida salvo erro de tipografia ou de transcrição. Ficam reservados 
todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modificações.

Serviço de Atendimento ao Cliente
707 50 22 44

info@pladur.com 
www.pladur.com

DESCRIÇÃO

Selador acrílico intumescente para aplicar nas diferentes ligações e sistemas, onde for necessário ser 
selado em diferentes zonas, com o fim de garantir uma alta estanqueidade acústica, de proteção ao 
fogo, passagem de fumos, ar, etc.

DADOS TÉCNICOS

PROPRIEDADE VALORES

Material Acrílico

Sistema de cura Tixotrópico

Tempo de cura Entre 3 e 9 horas por dia

Adaptação ao movimento ± 15%

Pintura Sí

Gama de estabilidade - 20º / + 70º

COMPA TIBILIDADE DE SUBSTRATOS

Recomenda-se uma imprimação para garantir a compatibilidade no 
substrato onde se aplicar, efetuando uma prova de aderência antes 
da aplicação do selador.

APRESENTAÇÃO

Embalagem de 12 rolos de papel de alumínio de aplicação direta 
com pistola, com 600 ml de produto selador cada um deles.
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CAMPO DE APLICAÇÃO

Especificamente concebido para os tabiques Pladur® CH de 
encerramento de ascensores, a sua aplicação engloba todas aquelas 
situações onde for necessário uma estanqueidade altamente 
técnica, onde, de alguma forma, as selagens com pastas ou os 
outros elementos normalmente utilizados não são apropriados ou 
suficientes.

INSTALAÇÃO

•  Deve-se respeitar sempre a norma vigente aplicável no território
onde se realizar a instalação.

•  Introduzir o rolo no interior da pistola dosificadora e iniciar a
aplicação. Não é necessário abrir previamente o rolo: uma vez
introduzido na pistola o próprio mecanismo de aplicação que
esta dispõe fará com que o produto se dosifique pela boquilha
no momento em que se apertar o gatilho

•  Atendemos as consultas sobre instalação e oferecemos suporte 
técnico através dos nossos telefones de Atenção ao Cliente e 
Assistência Técnica +34 902 023 323 ou na direção de correio 
eletrónico info@pladur.com.

PRECAUÇÕES

•  Apenas mediante a utilização combinada dos produtos originais
Pladur® (placa, perfis, pastas, parafusos e acessórios) garantimos
o cumprimento dos resultados obtidos nos nossos ensaios ou
indicações que oferecemos na nossa documentação técnica.

• Para obter informação detalhada sobre segurança, consulte a
ficha de dados de segurança do produto.

ARMAZENAGEM E MANIPULAÇÃO

•  Armazenar na sua embalagem original, ao abrigo da chuva e de
fontes de ignicão num lugar não sujeito às intempéries.


