MASSA ADESIVA DE
ENCHIMENTO JUNTAS
HIDRÓFUGADAS

CE78 HYDRO

MASSA DE JUNTAS PARA PLACAS DE GESSO
CARTONADO HIDRÓFUGADAS
DEFINIÇÃO TÉCNICA
Composto adesivo especial anti-humidade para placas de
gesso cartonado, de aresta arredondada em conjunto
com banda de papel.
COMPOSIÇÃO E ASPECTO
Apresentado em forma de pó, e composto por gesso,
carbonato de cálcio e vários adjuvantes.
A pasta resultante é verde.
SUPERFÍCIES ADMITIDAS
Placas de gesso cartonado hidrófugadas.
DOCUMENTOS DE CONSULTA
• DTU 25.41 e 25.42
• NF EN 13963.
• Marcação CE.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
• Tempo de Secagem: Aproximadamente 2 horas
• Tamanho das partículas: Finas
• Absorção de água após imersão: <2%
• Aderência da Banda: >1000g.
• Teste Cobb: <160g/m2
EMBALAGEM
Sacos de 5Kg em palete envolta em filme plástico.
ARMAZENAGEM
9 meses na embalagem original, fechada e
armazenada num local seco.
Manter fora do alcance das crianças. Em caso de
ingestão, consultar imediatamente um médico e
mostrar-lhe a embalagem.

APLICAÇÃO
PRECAUÇÕES
A temperatura de aplicação e secagem deverá ser
entre os 5º e os 30ºC
Não aplicar em substratos húmidos.
Não aplicar massa que já começou a secar.
Não aplicar no exterior.

-se de que o cimento está livre de qualquer vestígio
de óleo da cofragem.Para arestas verticais projectadas,
usar banda armada (reforçada com uma tira metálica
num dos seus lados.

PREPARAÇÃO DAS SUPERFÍCIES
As placas de gesso deverão ser aplicadas conforme
os sistemas construtivos adotados. Os bordos das
placas cortadas deverão ser retificados com uma
plaina e limpos.

RENDIMENTO
Cerca de 350 g/m2 de placa.

PROPORÇÕES DE MISTURA
De 2,6 a 2,8 litros de água por cada saco de 5 kg.
APLICAÇÃO
Antes de fazer a junta, dar enchimento em espaços
ou falhas entre as placas e outras áreas. Aplicar manualmente “barrando” o bordo arredondado utilizando
uma espátula de 10 a 15 cm e depois aplicar a fita.
(a parte interior da fita deverá ficar voltada para a
placa de gesso).Depois de aplicar a 1ª demão, deixar
secar e dar o acabamento. Aplicar massa de forma a
esconder as cabeças dos parafusos. Aplicar a banda
de papel nas arestas interiores do teto, assegurando-

PRODUTOS ASSOCIADOS
Bandas SEMIN.

TEMPO DE SECAGEM
Uma 2ª de mão poderá ser aplicada 4 ou 5 horas
após a 1ª aplicação.

Massa de juntas, adesiva
e de enchimento , para
divisórias resistentes à
humidade (placas de gesso
cartonado).
A formulação especial
proporciona-lhe
capacidades de
impermeabilização
excepcionais para uma
massa de juntas á base
de gesso.

ï
VANTAGENS

• Especial para WC e
Cozinhas
• Resistência superior
á humidade

