GUIA DE
PRODUTOS
POR DENTRO DO UNIVERSO
DAS SOLUÇÕES PLACO.

SOLUÇÕES PARA
PAREDES, FORROS E
REVESTIMENTOS EM
DRYWALL

SOBRE
A PLACO
A Placo do Brasil iniciou suas atividades
no país em 1995. Dez anos depois, passou
a integrar o grupo francês Saint-Gobain,
o que reforçou sua posição no mercado
internacional, tornando-se líder mundial
em soluções construtivas para ambientes
internos.

Há mais de 20 anos, a Placo do Brasil segue
desenvolvendo e produzindo técnicas leves
e de rápida execução, inovando sempre e
apresentando soluções de qualidade para
os principais projetos arquitetônicos e
construtivos do país. Junto do grupo SaintGobain, a Placo está onde a vida acontece.
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ACABAMENTO
GUIA DE PRODUTOS • FORRO •

PLACA 4 PRO - 12,5 MM
Com 4 bordas rebaixadas, a Placa 4PRO oferece mais
regularidade no tratamento de juntas, elevando a qualidade
estética dos ambientes, especiamente em ambientes sujeitos
a luz rasante.
Vantagens
• Mais qualidade no acabamento de paredes e forros
• Economia de materiais e redução de tempo na execução
do tratamento de juntas
• Evita a marcação das juntas de topo e borda
Aplicação
Residências, comércios, shoppings,
escolas, indústrias, cinemas.
Dados técnicos
Peso aproximado

9,5 kg/m2

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) – Longitudinal

550

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) – Transversal
W W W. P L A C O . C O M . B R

Condutividade térmica

6

210
0,25 W/mk

Paletização (placas)

36

Dados técnicos
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

2000

Vantagens
• Fácil de manusear e instalar
• 10% mais leve que as placas ST
• Economia no transporte
• Superfície e bordas mais rígidas
• Melhor condição para tratamento de juntas e pintura
• Corte e perfuração mais limpos, com menor resíduo
de gesso e poeira
• Redução do risco de quebra durante manuseio e transporte
Aplicação
Exclusiva para forros em áreas
internas e secas.
Dados técnicos
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

1800/2400

GUIA DE PRODUTOS • FORRO • PRODUTIVIDADE

Lev é uma placa exclusivamente desenvolvida para aplicação
em forros de áreas internas e secas. A tecnologia aplicada em
seu processo produtivo torna a placa mais leve, rígida e fácil
de instalar.

W W W. P L A C O . C O M . B R

PLACA LEV
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GUIA DE PRODUTOS • RESISTÊNCIA A UMIDADE

PLACA RESISTENTE A UMIDADE
(RU) – 12,5 MM
Conte com o excelente desempenho da placa RU para
proteger ambientes e áreas úmidas.
Vantagens
• Resistência para ambientes sujeitos à ação da umidade
por tempo limitado e de forma intermitente.
Aplicação
Banheiros, lavabos, cozinhas e áreas
de serviço.
Dados técnicos
Peso

8.6 m2

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) - Longitudinal

550

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) - Transversal

210

Absorção máxima de água

5%

Dureza superficial pelo diâmetro

W W W. P L A C O . C O M . B R

Paletização (placas)
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Cor da placa
verde

20 mm
60

Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

1800/2400/3000

Aplicação
• Áreas internas: vestiários, áreas de box, cozinhas e lavanderias
industriais, spas e piscinas.
• Áreas protegidas: varandas, terraços, shafts, átrios, pilotis
e áreas sujeitas a ação de vento, com umidade elevada e não
expostas a intempéries.
Cor da placa
azul

Dados técnicos
Peso aproximado

10,5 kg/m2

Bordas longitudinais

Borda afinada (BA)

Bordas transversais

Borda quadrada (BQ)

Resistência mínima a ruptura na flexão
(N) – longitudinal

540

Resistência mínima a ruptura na flexão
(N) – transversal

210

Absorção total de água

< 5% (40% menor que a
Placa RU)

Absorção superficial de água

45 g/m2 (3 vezes menor que a
Placa RU)

Paletização (placas)

50

Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

2000

W W W. P L A C O . C O M . B R

Vantagens
• Uma placa leve e com excelente estabilidade dimensional, que
reduz a probabilidade de ocorrerem trincas ou fissuras.
• Elevada resistência a umidade e baixa absorção de água.
• Elevada resistência a formação de mofo e proliferação de fungos.
• Sua flexibilidade permite a realização de formas curvas.
• Suporta revestimentos de até 60 kg/m².
• Praticidade: fácil de manusear, cortar e rápida de instalar 		
(procedimento de instalação similar ao da placa de 		
gesso comum).
• Estruturas em perfis de drywall.
• Superfície plana e apta para receber acabamento final.
• Reação ao fogo: Classe I (Incombustível).

GUIA DE PRODUTOS • RESISTÊNCIA A UMIDADE

PLACA GLASROC H – 12,5 MM
Placa revestida com véu de vidro em ambas as faces e tratamento
hidrófugo, indicada para ambientes sujeitos a elevados índices
de umidade e contato frequente com água.
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GUIA DE PRODUTOS • SISTEMA GLASROC H
W W W. P L A C O . C O M . B R

FITA HYDRO TAPE
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Hydro Tape é uma fita telada de fibra
de vidro resistente ao mofo.

Aplicação
Paredes, forros e revestimentos.

Vantagens
• Autoadesiva
• Evita a proliferação de mofo e fungos
• Malha de fibra de vidro (formato tela)
• Elimina bolhas e defeitos
• Aumenta a força das juntas
e a integridade estrutural
• Compatível com massas para
acabamento

Dados técnicos
Largura

48 mm

Comprimento

90 mm

Espessura
Construção (fios por 10 cm)
Peso

0,26 mm
35,4 x 35,4
64,5 + 3,5 g/m2

Resistência a tração – Trama
(N/2,54 cm)

483

Resistência a tração – Urdume
(N/23,54 cm)

260

PARAFUSO GLASROC
Comprimento: 25 ou 45 mm
Revestimento: especial de alta resistência a corrosão
Ponta: agulha ou broca
Cabeça: trombeta

PR HYDRO

Vantagens
• Baixa absorção de água
• Secagem rápida: melhora a aderência
da fita em áreas úmidas
• Facilidade de mistura e aplicação
• Qualidade de acabamento
• Evita a proliferação de mofo
e fungos
Aplicação
Paredes e vedações internas, divisórias,
forros contínuos, materiais decorativos
e, principalmente, para soluções para
áreas úmidas.

Informações técnicas
Tempo de uso

1 hora

Tempo de uso após a mistura

1 hora

Tempo de repouso da mistura

10 min

Temperatura para uso correto

5 - 25°

Relação água/massa
Reação ao fogo
Absorção superficial de água
Absorção total de água
Prazo de validade
Aderência da fita à massa
Rendimento
Craqueamento/fissuração
Putrefação
Fissuração da massa nas bordas da fita

13 – 14 L/25 kg
Classe I
< 180 g/m2
< 5%
9 meses
≥ 90
350 g/m2
Não ocorrência
Não aplicável

W W W. P L A C O . C O M . B R

Massa em pó, com baixa absorção de
água e secagem rápida, para tratamento
de juntas de placas de gesso.

GUIA DE PRODUTOS • SISTEMA GLASROC H

SISTEMA GLASROC H

≤ 10
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GUIA DE PRODUTOS • ULTRAWALL

PLACA HABITO
Habito Ultrawall é uma nova geração de placas de gesso. Sua alta resistência a
impactos e excelente desempenho para fixação de cargas proporcionam muito
mais liberdade para instalação de objetos, dispensando o uso de reforços e
acessórios específicos para fixação.
Vantagens
• 9x mais resistente a impacto que as placas convecionais
• Permite fixação de carga de até 35 kg por ponto (carga rente à parede)
utilizando parafuso para madeira
• Mais produtividade
Aplicação
Uso interno em áreas secas, como paredes, forros e divisórias.

Cor da placa
cinza escuro com logo em branco
Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

2000

W W W. P L A C O . C O M . B R

SISTEMA HABITO
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PARAFUSO HBT
Comprimento: 25 mm | cabeça de trombeta

Placa de gesso revestida em ambas as faces com véu de vidro e aditivos que proporcionam
excelente resistência contra intempéries (umidade, mofo, raios UV, fogo e impactos).
Vantagens
• Ideal para aplicação externa com elevada resistência a umidade e baixa absorção de água.
• Elevada resistência a formação de mofo e proliferação de fungos.
• Placa leve e com excelente estabilidade dimensional, que reduz a probabilidade de
ocorrerem trincas ou fissuras.
• Sua flexibilidade permite a realização de formas curvas.
• Fácil de manusear, cortar (com um estilete) e rápida de instalar (procedimento de
instalação similar ao da placa de gesso comum).
• Obra rápida e limpa (20% do tempo comparado a métodos tradicionais).
• Reação ao fogo: Classe I (Incombustível).
Aplicações em áreas externas:
• Fachadas in-fill
• Fachadas cortinas
• Fahada ventilada

Dados Técnicos

Vedação externa para construções:
• Light Steel Frame
• Light Wood Frame
• Beirais
• Platibandas
• Muros Entre outros.

Especificações

Valor

Unidade
kg/m²

Peso

10,7

Reação ao fogo

Classe I (Incombustível)

-

Absorção Total de água

<5

%

Estabilidade Dimensional

<0,005

%

0,1865

W/m*K

Absorção superficial de água

45-90

g/m²

Revestimento

Sempre

-

GUIA DE PRODUTOS • ULTRAWALL

GLASROC X

Cor da placa
Branca com
logo em azul

Condutividade Térmica

Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

2400

W W W. P L A C O . C O M . B R

(Variação por temperatura)
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GUIA DE PRODUTOS • SISTEMA GLASROC X

MEMBRANA HIDRÓFUGA
TYVEK E TYVEK TAPE

W WW
W.W
PW.
L APCLOA. C O M
BM
R .BR
. C.O

Membrana impermeável que protege a estrutura do edifício
e cria uma barreira que impede a passagem de água e vento,
permitindo a saída da água em forma de vapor.
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Dimensão Tyvek (m): 0,91x30,5 ou 2,74x30,5
Dimensão Tyvek tape (m): 0,05x50
Utilização: ideal para construções secas, como Light Steel Frame,
Wood Frame e fachadas (entre lajes ou fachadas ventiladas/cortina)

PARAFUSOS GLASROC
Utilização: indicado para fixação de placas
Glasroc em perfis metálicos.
Dimensão: 25 e 45 mm
Ponta: agulha ou broca
Vantagem: revestimento especial e altíssima
resistência a corrosão (>720h).

GUIA DE PRODUTOS • SISTEMA GLASROC X

PLACOPLAST BASECOAT GRX

Perfis de aço galvanizado estruturais
A espessura: varia entre 0,80 mm e 1,25 mm.
Padrão: 0,95 mm.
Largura dos perfis: 90 mm, 140 mm e 200 mm.
Utilização: montagem da estrutura em obras 100% em LSF ou
para fachadas em obras mistas In Fill ou fachada cortina.

Placoplast Basecoat GRX é uma argamassa monocomponente à
base cimentícia na cor cinza com formulação específica e aditivos
poliméricos que lhe conferem propriedades de adesão e flexibilidade,
sendo indicada como camada de cobertura na construção seca em
paredes e fachadas.
Utilização: Basecoat é parte integrante da tecnologia construtiva
Placo nas etapas de proteção das juntas, cobrimento, nivelamento da
superfície de fachadas, como também em paredes, revestimentos e
beirais com placas Glasroc X.
Espessura recomendada é de 3 - 5 mm.
*No caso do sistema EIFS, sua aplicação ocorre sobre superfície do painel térmico
EPS (poliestireno expandido) ou XPS (poliestireno extrudado).

Disponível em sacos com 25kg
Rendimento: 3 - 5 m² por saco

W W W. P L A C O . C O M . B R

PERFIS METÁLICOS PLACO LSF

15

GUIA DE PRODUTOS • SISTEMA GLASROC X
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MALHA GRX PARA JUNTAS
(10 CM X 50 M)

MALHA GRX PARA SUPERFÍCIE
(1 M X 50 M)

Tela de fibra de vidro 160 g/m² e malha de 3,5 x 3,8 mm
com resistência alcalina, utilizada para reforço de juntas em
paredes ou fachadas com Placas Glasroc X.
Utilização: utilizada na proteção das juntas de topo e rebaixo
das placas Glasroc X.

Tela de fibra de vidro 160 g/m² e malha de 3,5 x 3,8mm
com resistência alcalina, utilizada como reforço de
camada de cobertura e resistência contra impacto em
paredes ou fachadas.
Utilização: aplicação em toda a placa Glasroc X,
compondo o tratamento de superfície juntamente com o
Basecoat e Tela para juntas.

GUIA DE PRODUTOS • SISTEMA GLASROC X

PERFIL CANTONEIRA GRX (2,5 M)

Perfil de PVC com tela de fibra de vidro, que dispõe de
uma aresta para escorrer a água e evitar que a umidade
retorne para dentro da construção.
Utilização: indicado para tratamento da base inferior
das Placas Glasroc X nos revestimentos de fachadas e
paredes.

Perfil de PVC para proteção de cantos com telas
de fibra de vidro.
Utilização: indicada para reforço de cantos
externos em paredes e sistemas de fachada com
Glasroc X.
W W W. P L A C O . C O M . B R

PERFIL PINGADEIRA GRX (2,5 M)
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GUIA DE PRODUTOS • SISTEMA GLASROC X
W W W. P L A C O . C O M . B R
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PERFIL JUNTA DE DILATAÇÃO (2,5 M)

PRIMER GRX (27,22 KG)

Perfil de PVC para juntas de dilatação com tela de fibra de vidro.
Utilização: indicado para juntas de dilatações no plano vertical em
planos superiores a 15 m.

PRIMER GRX, camada acrílica à base d'água, reduz a
probabilidade de eflorescência e melhora a uniformidade da
cor do acabamento.
Utilização: é recomendado para selar superfícies antes
da aplicação de acabamentos, servindo também como
ponte de ancoragem, melhorando a adesão da camada
de acabamento, e permite que o substrato respire
naturalmente.
Consumo médio: 0,33 kg/m2

Superior, às placas convencionais, a Placa Impact possui
elevada resistência a impacto, sendo recomendada para áreas
de grande circulação de pessoas ou equipamentos.
Vantagens
• Com auxílio de buchas especiais para drywall, é possível 		
fixar objetos diretamente na placa.
Cor da placa
amarela

Aplicação
Residências, hospitais,
hotéis e escolas.

GUIA DE PRODUTOS • RESISTÊNCIA A IMPACTO

PLACA IMPACT - 12,5 MM

Dados técnicos
Peso aproximado

11.9 kg/m2
800

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) - Transversal
Condutividade térmica

380
0,25 W/mK

Paletização (placas)

30

Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

1800

W W W. P L A C O . C O M . B R

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) - Longitudinal
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GUIA DE PRODUTOS • RESISTÊNCIA AO FOGO

PLACA RESISTENTE AO FOGO
(RF) – 12,5 MM E 15 MM
As paredes resistentes ao fogo conferem uma excelente
proteção em caso de incêndio, graças ao extraordinário
comportamento do gesso quando exposto ao fogo, aliado à
qualidade dos produtos Placo e à garantia do sistema integral.
Vantagens
• Resistência ao fogo para áreas com exigências de acordo
com os requisitos normativos aplicáveis.
Aplicação
Saídas de emergência, escadas enclausuradas,
CPDs e paredes de compartimentação.

Cor da placa
rosa

Dados técnicos
Peso aproximado

8,0 - 12,0 kg/m2

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) - Longitudinal

W W W. P L A C O . C O M . B R

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) - Transversal
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Dureza superficial pelo diâmetro

550
210
20 mm

Paletização (placas)

60

Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

1800/2400/3000

15

1200

2400

A principal funcionalidade da Placa Phonique é
o isolamento acústico nos sistemas de drywall,
garantindo mais conforto e bem-estar nos
ambientes em que está instalada.
Vantagens
• Quando comparado ao sistema convencional 		
(placa standard), o sistema Phonique proporciona
aumento de até + 3 dB no isolamento acústico.
Aplicação
Residências, hotéis e escolas.

GUIA DE PRODUTOS • ISOLAMENTO ACÚSTICO

PLACA PHONIQUE – 12,5 MM

Cor da placa
roxo

Peso aproximado

12 kg/m2

Condutividade térmica

0,25 W/mK

Paletização (placas)

30

Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

1800

W W W. P L A C O . C O M . B R

Dados técnicos
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GUIA DE PRODUTOS • PLACA STANDARD

PLACA STANDARD (ST)

– 6 MM E 9,5 MM

As placas de 6 mm e 9,5 mm foram especialmente
desenvolvidas para aplicação em forros e paredes curvas,
possibilitando diferentes formas aos projetos.

W W W. P L A C O . C O M . B R

Vantagens
• Permite realizar forros curvos.
• Maior flexibilidade, permitindo a execução de sistemas
com raios de curvatura de até 0,65 m.
• A superfície final permite pintura posterior, conforme
a necessidade do projeto.
• Aparência monolítica.
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Aplicação
Edifícios comerciais e públicos, hotéis, escritórios,
auditórios, escolas, hospitais e restaurantes.
Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

6

1200

2000

9,5

1200

2400

– 12,5 MM E 15 MM

Material com excelente versatilidade de aplicação para projetar
ambientes. É indicada em ambientes internos e áreas secas.
Vantagens
• Sistema leve e limpo
• Facilidade e rapidez na instalação
• Paredes leves e de baixa espessura
• Desempenho acústico
• Flexibilidade

GUIA DE PRODUTOS • PLACA STANDARD

PLACA STANDARD (ST)

Aplicação
Edifícios residenciais, hotéis e hospitais.
Dados técnicos
Peso aproximado

8,2 kg/m2

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) - Longitudinal

550

Resistência mínima a ruptura na flexão (N) - Transversal

210
20 mm

Paletização (placas)

60

Informações técnicas
Linha de produtos
Espessura (mm)

Largura (mm)

Comprimento (mm)

12,5

1200

1800/2400/3000

15

1200

2400

W W W. P L A C O . C O M . B R

Dureza superficial pelo diâmetro
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GUIA DE PRODUTOS • FORRO ACÚSTICO • GYPTONE
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FORRO ACÚSTICO GYPTONE
GYPTONE – BIG QUATTRO 41
Placas de gesso com perfurações e bordas quadradas,
que possibilitam desempenho acústico e alto padrão
estético. Podem ser utilizadas em forros monolíticos,
curvos e revestimentos estruturados.

Aplicação
Teatros, auditórios, salas de conferência,
centros de convenções, halls, bibliotecas,
museus, shoppings, escolas e hotéis.

Vantagens
• Sem juntas aparentes.
• A superfície final permite pintura, conforme
a necessidade do projeto.
• Dimensão nominal: 1200 x 2400 mm.
• Absorção acústica (NRC): 0,70 | Plenum 200 mm.
• Tecnologia Activ Air, que melhora a qualidade do ar.

Informações técnicas
Espessura

12,5 mm

Largura
Comprimento

1200 mm
1800/2400 mm

Peso

8 kg

GYPTONE – QUATTRO 20 E BASE 31
Placas de gesso para o sistema de forros removíveis
em dois padrões de acabamento: Gyptone Quattro 20
(perfuração quadrada) e Gyptone Base 31 (liso).
Vantagens
• Facilidade na manutenção.
• Dimensão nominal: 625 x 625 mm.
• Absorção acústica (NRC): 0,75 | Plenum 200 mm
– Quattro 20.
• Coeficiente de atenuação acústica (CAC) 32 dB
– Quattro 20.
• Coeficiente de atenuação acústica (CAC) 37 dB
– Base 31.
• Tecnologia Activ Air, que melhora a qualidade do ar.

Aplicação
Teatros, auditórios, salas de conferência,
centros de convenções, halls, bibliotecas,
museus, shoppings, escolas e hotéis.
Informações técnicas
Espessura

10 mm

10 mm

Largura

618 mm

618 mm

Comprimento

618 mm

618 mm

Peso

7,6 kg

6,6 kg

PERFIL “T” CLICADO (PERFIL CLICADO)
Perfis fabricados industrialmente, mediante
processo de conformação contínua
de emersão a quente, a partir de placas
de aço revestidas a zinco, com espessura
de 0,30 mm, com acabamento final.
Vantagens
• Perfil metálico em formato de “T”, clicado
nos sentidos longitudinal e transversal
(perfil principal e travessa).
Aplicação
Utilizado para a estruturação horizontal de forros removíveis.

GUIA DE PRODUTOS • FORRO ACÚSTICO • GYPTONE

SISTEMA GYPTONE

Dados técnicos
Principal
T - 1532

Travessa
T - 1529

A

15 mm

15 mm

B

32 mm

29 mm

Compr.

3750 mm

625 mm
1250 mm
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Dados
técnicos
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FORRO ACÚSTICO - RIGITONE
As placas da Linha Rigitone são indicadas para ambientes que necessitam de correção acústica e atuam absorvendo a reverberação sonora dos
espaços. As perfurações quadradas ou redondas oferecem inspiração para design diferenciado e, combinadas ao véu fono absorvente, garantem o
conforto acústico dos ambientes em que são instaladas.
Vantagens do Sistema Rigitone
Design diferenciado, sem juntas aparentes, instalação rápida e fácil, feltro fono absorvente e tecnologia Activ Air - renova a qualidade do ar.

RIGITONE 12-25R
Placas com perfurações redondas de 12 mm
de diâmetro.

RIGITONE 12/25Q
Placas com perfurações quadradas de 12 mm
de diâmetro.

GUIA DE PRODUTOS • FORRO ACÚSTICO - RIGITONE

FORRO ACÚSTICO - RIGITONE

RIGITONE 12-20/66

RIGITONE 8/15/20 SUPER

Placas com perfurações redondas de 12 mm e 20 mm de
diâmetro, espaçadas a cada 66 mm.

12-25

Padrão de acabamento

Área
perfurada (%)

Tipo de
Borda

Peso
(kg/m2)

Espessura
(mm)

Dimensão da
placa (mm)

*NRC(1)

*NRC(1)
C/ lã 50 mm

aw(1)

aw(1)
C/ lã 50 mm

Perfurado redondo

18,1

Quadrada

9,5

12,5

2.000x1.200

0,70

0,85

0,55

0,70

19,6

Quadrada

9,5

12,5

1.980x1.188

0,65

0,90

0,50

0,70

23

Quadrada

8,5

12,5

2.000x1.200

0,75

0,90

0,65

0,85

10

Quadrada

10

12,5

1.960x1.200

0,60

0,70

0,45

0,45

(apto para receber pintura)

12-20/66

Perfurado redondo
(apto para receber pintura)

12-25Q

Perfurado quadrado
(apto para receber pintura)

8/15/20 Super

Perfurado redondo
(apto para receber pintura)

. C.O
W WW
W.W
PW.
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Tipo

Placas com perfurações redondas de
8 mm, 15 mm e 20 mm de diâmetro.

(¹) NRC: coeficiente de redução sonora. (2) aw: coeficiente de absorção sonora ponderado. (3) plenum de 200 mm. Comportamento ao fogo: classe || -A
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SISTEMA RIGITONE

SUPORTE NIVELADOR CD 250
(PRESILHA REGULADORA CD 250)

SUPORTE CONEXÃO CD
60/27 (CONEXÃO CD 60/27)

CONECTOR PERFIL CD
60/27 (UNIÃO CD 60/27)

Peça utilizada como ligação entre estruturas
bidirecionais que tenham Perfis CD60/27
e Guias UD 28 como base, além dos tirantes do
sistema de forros.

Peça utilizada para travar o Perfil CD 60/27
à Guia UD 28 de estruturas bidirecionais do
sistema de forros.

Peça utilizada em emendas de Perfil
CD 60/27 presentes em estruturas
bidirecionais do sistema de forros.

Vantagens
• Fácil de instalar
• Produzido com aço galvanizado
• Revestimento (classe) Z275

Vantagens
• Fácil de instalar
• Feito em aço galvanizado
• Revestimento (classe) Z275

Aplicação
Forros com estrutura bidirecional.

Aplicação
Forros com estrutura bidirecional.

Dados técnicos

Dados técnicos

Aplicação
Forros com estrutura bidirecional.

W WW
W.W
PW.
L APCLOA. C O M
. C.O
BM
R .BR

Dados técnicos
A

100,20 mm

B

58,20 mm

C

25,15 mm

D

63,60 mm

E

15,04 mm

F

28,40 mm

G

15,90 mm

H
Material
Espessura

0,95 mm

Limite de escoamento

≥ 230 MPa

Revestimento (classe)

Z275

Massa de revestimento por face

28

30,52 mm
Aço galvanizado

Massa total de revestimento

≥ 94 g/m2
≥ 235 g/m2

Material
Revestimento (classe)
Massa de revestimento
por face
Massa total
de revestimento

Aço galvanizado
Z275
≥ 94 g/m

2

≥ 235 g/m2

Material
Revestimento (classe)
Massa de revestimento
por face
Massa total
de revestimento

Aço galvanizado
Z275
≥ 94 g/m2
≥ 235 g/m2

PERFIL CD 60/27
Perfil metálico em formato de “C”,
utilizado como base para a fixação
das placas de gesso acartonado com
parafusos de ponta agulha e cabeça
trombeta, formando assim a base
da estrutura bidirecional de suporte
do sistema de forros.
Vantagens
• Fácil de instalar
• Feito em aço galvanizado
• Revestimento (classe) Z275
Aplicação
Forros com estrutura bidirecional.

Dados técnicos
A

28 ± 0,5 mm

B

60,0 ± 0,5 mm

C eixo entre furos
α
Espessura mínima
Limite de escoamento
Revestimento (classe)
Massa para revestimento por face
Massa total do revestimento
Peso

5,0 ± 1,0 mm
90º + 0; -2
0,60 ± 0,05 mm
≥ 230 MPa
Z275
≥ 94 g/m2
≥ 235 g/m2

GUIA DE PRODUTOS • SISTEMA RIGITONE

SISTEMA RIGITONE

0,47 kg/m

GUIA UD28

Aplicação
Forros com estrutura horizontal e
vertical.

Dados técnicos
A

29,0 ± 0,5 mm

B

25,0 ± 0,5 mm

α

90º + 0; -2

Espessura mínima
Limite de escoamento
Revestimento (classe)
Massa para revestimento por face

0,55 ± 0,05 mm
≥ 230 MPa
Z275
≥ 94 g/m2

Massa total do revestimento

≥ 235 g/m2

Peso

0,38 kg/m

C.O
W WW
W.W
PW.
L APCLOA. C O .M
BM
R .BR

Perfis fabricados industrialmente,
mediante processo de conformação
contínua a frio, por sequência de rolos,
a partir de placas de aço revestidas
com zinco pelo processo contínuo de
zincagem por imersão a quente.
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SISTEMA RIGITONE

MASSA RIGIPS VARIO

PRIMER RIGITONE

Massa em pó indicada para tratamento de
juntas nos forros da linha Rigitone.

Primer selador para tratamento de juntas
do Rigitone.

Informações Técnicas
Especificamente formulada para uso
com o sistema Rigitone. Proporciona
um tratamento de junta eficaz, sem a
necessidade de reforço de fita de papel.

Aplicação
Utilizado para selar as juntas e
proporcionar maior aderência da massa
Rigitone na emenda das placas.

Massa à base de gesso especialmente
formulada para revestimentos internos de
paredes e tetos, podendo ser aplicada em
tijolos, blocos cerâmicos e de concreto,
além de vigas e pilares.

Um produto à base de gesso de alta pureza
e brancura excepcional, seu uso é indicado
para acabamento interno de paredes e
tetos, aplicado após o revestimento com
Placoplast®, podendo também ser utilizado
sobre outros tipos de gesso. Especialmente
formulado com aditivos de granulometria
fina e processo de secagem lenta.

Vantagens
• Aplicação fácil, imediata e limpa
• Maior rendimento
• Ganho de produtividade
• Ótimo acabamento
Aplicação
• Consumo médio: 7 m²/cm
• 1 saco de Placoplast® = aprox. 3 m2/cm
Relação de água/massa
• 0,8/1,0 (0,8 litro de água/1,0 kg de massa).

Vantagens
• Fácil aplicação
• Maior rendimento
• Acabamento fino de alta qualidade
• Superfícies mais planas e lisas, prontas
para pintura (dispensa massa corrida)
Aplicação
• Consumo médio 1 kg/m2/mm
• 1 saco de Mecafino Plus = 25 m2/mm
• Relação de águas/massa: 18 L para 1 saco
de Mecafino Plus

GUIA DE PRODUTOS • REVESTIMENTOS EM GESSO • ÁREAS INTERNAS

MECAFINO PLUS
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PLACOPLAST® E PROYAL
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GUIA DE PRODUTOS • MASSAS

MASSA MAP

Massa em pó com secagem rápida, indicada para a colagem de
placas de gesso diretamente na alvenaria, em substituição aos
procedimentos convencionais (chapisco, emboço, reboco etc.).
Vantagens
• Facilidade para mistura e aplicação.
• Elimina as etapas na construção tradicional, como emboço e reboco.
• Qualidade em reparos de placas de drywall e acabamento 		
pronto para receber pintura.
• Disponível em embalagens de 25 kg.
Aplicação
Uso interno em forros e paredes, colagem de revestimentos
e pequenos reparos em drywall.

PLACOMIX E

Pronta para uso, a Placomix E garante fácil aplicação e
excelente acabamento na instalação de forros e paredes de
drywall. Sua textura extrafina confere melhor recobrimento,
além de ser mais macia e fácil de lixar.
Vantagens
• Pronta para ser aplicada
• Facilidade para mistura e aplicação
• Qualidade de acabamento
• Disponível em embalagens de: 6, 21 e 28 kg

W W W. P L A C O . C O M . B R

Aplicação
Tratamento de juntas, arremates de parafusos,
acabamentos em geral.
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PLACOJOINT PR2

Informações técnicas
Tempo de uso da mistura

1,5 h

Tempo de repouso da mistura

10 min

Temperatura para uso
Reação ao fogo

>5º C
Incombustível

Rendimento (colagem)

1,8 kg/m2

Informações técnicas
Tempo de secagem

48 h (de acordo com
a variação climática)

Retração

≤ 20%

Aderência da fita à massa

≥ 90%

Rendimento

350 g/m²

Craqueamento/fissuração

Não ocorrência

Putrefação

≥ 96h

Fissuração da massa nas bordas da fita

≤ 10%
7 a 9 (em solução
aquosa a 25º C)

pH
Inflamabilidade
Densidade

Não inflamável
25º C 1.601-1.851 cm2

Informações técnicas

Massa em pó com secagem rápida, indicada para tratamento
de juntas entre as placas.
Vantagens
• Secagem em aproximadamente 2 horas
• Facilidade de mistura e aplicação
• Qualidade de acabamento
• Disponível em embalagem de 25 e 10 kg

Tempo de secagem

Aplicação
Uso interno em forros e paredes, tratamento de juntas, preenchimento
de orifícios, arremates de parafusos, proteção de cantos.

Craqueamento/fissuração

Retração
Prazo de validade
Aderência da fita à massa
Rendimento

Putrefação
Fissuração da massa nas bordas da fita

2h
≤ 35
9 meses
≥ 90
350 g/m2
Não ocorrência
Não aplicável
≤ 10

Indicada para paredes e forros, auxilia o desempenho
acústico impedindo a passagem do som pelas frestas
entre os perfis e os elementos estruturais.

Densidade

Vantagens
• Isolamento dos perfis nos perímetros
das paredes, forros e revestimentos.

Largura

Aplicação
Forros, paredes e revestimentos.

30-45 kg/m2

Tensão de ruptura

15 kgf/cm2

Alongamento de ruptura

150%
48/70/90 mm

Espessura

3,5 ± 0,8 mm

Temperatura de trabalho

-30°C mín. a +70ºC máx.

Resistência a compressão 25%

2,5 - 5,5 N/cm2

Resistência de rasgamento

FITA DE PAPEL
Papel microperfurado que evita a formação de bolhas,
melhorando a aderência da massa. Possui ranhura
central que facilita a dobra para cantos internos.
Aplicação
Utilizada no encontro das placas para evitar a
formação de trincas e fissuras. Deve ser utilizada
em conjunto com a Placomix ou Placojoint PR-2.

LÃ DE VIDRO
As lãs de vidro Wallfelt 4+ foram desenvolvidas para
proporcionar isolamento de paredes em sistemas
de construção a seco: drywall e light steel frame.
Vantagens
• Rapidez, limpeza e praticidade na montagem
dos sistemas.
• Adaptação perfeita às passagens de tubulação
elétrica, hidráulica e demais acabamentos,
evitando falhas no isolamento.

10 N/cm

Dados técnicos
Resistência a tração

≥ 5,25 N/mm

Largura (L)

47,6 ≤ L ≤ 57,2 mm

Espessura

1,20 (L) x 12,50 (C) mm

Estabilidade dimensional

Longitudinal ≤ 0,4% |
Transversal ≤ 2,5%

Quantidade de furos por metro

200 ≤ furos/m ≤ 500

Comprimento por rolo de fita

150 m

Aplicação
Indicada para paredes divisórias internas em todas
as áreas, como edifícios residenciais, comerciais, escolas,
hotéis, cinemas, teatros etc.
Dados técnicos
Composição
Cor da lã de vidro
Dimensões

Feltro de lã de vidro aglomerado
Caramelado
1,20 (L) x 12,50 (C) m

Espessura

50/70/100 mm

Densidade

10 (kg/m2)

Peso
RT – Resistência térmica

GUIA DE PRODUTOS • FITAS E LÃ DE VIDRO

Dados técnicos

W W W. P L A C O . C O M . B R

BANDA ACÚSTICA

7,5 kg
1,19/1,78/2,38 m2 °C/w
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ALÇAPÃO METÁLICO
Janela de inspeção em aço galvanizado
branco, de fácil abertura pelo sistema abre e fecha e
perfeitamente adaptável ao acabamento de paredes
e forros. Sua instalação, vertical ou horizontal, facilita
eventuais manutenções.

W W W. P L A C O . C O M . B R

Aplicação
Forros e paredes
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Dados técnicos
Dimensões
Peso (kg)
Material
Acabamento final

400 x 400 mm/
600 x 600 mm
1,75/4,75
Aço galvanizado
Branco

Peça utilizada como suporte para chapas de
gesso cartonado do sistemas de forros FHP.

Peça utilizada para a ligação entre
suporte nivelador e superfícies para
fixação de sistemas de forros.

Aplicação
Forro FHP

Vantagens
• Fácil de instalar
• Produzido com aço galvanizado
• Diversas medidas (comprimento)

Dados técnicos
A

50 mm

B

35 mm

Material
Espessura
Limite de escoamento
Revestimento (classe)
Massa para revestimento por face
Massa total do revestimento

Aço galvanizado
0,50 mm
≥ 230 MPa
Z275
≥ 94 g/m2

Aplicação
Forros
Dados técnicos
Diâmetro
Massa de zinco
no tirante

Ǿ 3,40 mm ou
Ǿ 4,19 mm
média ≥ 110 g/m2

ACESSÓRIO
MULTIFUNÇÃO F530
A peça deve ser fabricada seguindo
as ABNT NBR (perfis de aço para
sistemas construtivos em placas de
gesso para drywall).
Aplicação
Indicada para auxiliar na instalação de
forros e revestimentos com perfil F530.

GUIA DE PRODUTOS • COMPONENTES METÁLICOS

TIRANTE

W W W. P L A C O . C O M . B R

JUNÇÃO “H”

≥ 235 g/m2
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PRESILHA REGULADORA F530
Peça utilizada como ligação entre
estrutura de suporte horizontal, que
tenha como base Canaletas C (perfis
F530), e os tirantes do sistema
de forros.
Vantagens
• Fácil de instalar
• Feita em aço galvanizado
• Revestimento (classe) Z275
Aplicação
Forros F530

Dados técnicos
Corpo da peça

Mola

A

114 mm

F

20 mm

B

43 mm

G

20 mm

C

12 mm

H

37 mm

D

24 mm

E

85 mm

Material
Espessura
Limite de escoamento
Revestimento (classe)
Massa de revestimento por face
Massa total de revestimento

Aço galvanizado
0,95 mm
≥ 230 MPa
Z275
≥ 94 g/m2
≥ 235 g/m2

W W W. P L A C O . C O M . B R

Dados técnicos
A

90 mm

UNIÃO F530

B

40 mm

Peça utilizada em emendas
de Canaleta C (Perfil F530)
do sistema de forros.

C

Aplicação
Forros

Espessura
Limite de escoamento

≥ 230 MPa

Revestimento (classe)

Z275

Massa para revestimento
por face
Massa total
do revestimento

36

15 mm
0,50 mm

≥ 94 g/m2
≥ 235 g/m2

Peça utilizada como ligação entre estrutura
de suporte horizontal, que tenha montantes
como base, e os tirantes do sistema de
forros STUD.
Aplicação
Indicada para a ligação entre a estrutura
e o tirante do forro STUD.

Dados técnicos
A

145 mm

B

30 mm

C

12 mm

E

117 mm

F

12 mm

G

40 mm

H

41 mm

RODAPÉ DE
IMPERMEABILIZAÇÃO
Perfil metálico utilizado em áreas úmidas,
a fim de proteger o sistema de paredes da
incidência de infiltrações.
Aplicação
Áreas úmidas (devem receber tratamento
de impermeabilização após instalado).

Dados técnicos
A

30,0 ± 2,0 mm

B

100,0 ou 200,0 mm

C

12,5 ± 0,5 mm

D

120,0 ou 220,0 mm

W W W. P L A C O . C O M . B R

(SUPORTE NIVELADOR MS)
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SUSPENSÃO MS
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FITA CANTONEIRA FLEX

FITA CANTONEIRA HABITO

FITA CANTONEIRA LEVELLINE

Fita cantoneira de papel, com reforço
de tiras de poliéster anticorrosivo, para
proteção de cantos.

Fácil instalação e ângulos perfeitos.
A Fita Cantoneira Habito é ideal para dar
aquele toque final em qualquer obra.

Vantagens
• Com dobra de precisão no centro
para facilitar a instalação.
• Facilidade de acabamento nas quinas.
• Não possui problemas de corrosão.
• Recortável no tamanho necessário,
reduzindo desperdícios.

Vantagens
• Super-resistente.
• Durável.
• Alta resistência e força aos cantos
de paredes de drywall.
• Otimiza o consumo da massa usada
no tratamento do canto.
• Corrige os cantos que sofrem
impactos.
• Indicada para uso em cantos,
corredores e áreas de portas com
grande fluxo de objetos e pessoas.

A Fita Cantoneira Levelline é um
produto para acabamento desenvolvido
com um único objetivo: dizer adeus
aos cantos danificados e irregulares.

Aplicação
Reforço de cantos vivos.

Vantagens
• Boa durabilidade aos cantos
de paredes de drywall.
• Acabamento preciso para qualquer
ângulo com linhas retas e precisas.
• Ajustável para tratamento de ângulos
internos e externos.
• Mais resistente que a fita cantoneira
tradicional e metálica perfurada.
• Indicada para uso em cantos que
prezam pela qualidade estética.
• O papel especial da fita resiste
à abrasão e é pré-acabado, aceitando
diretamente o acabamento.

Vantagens
• Perfil metálico utilizado para estruturação inicial e definição do plano
do sistema de forros.
Aplicação
Forros horizontais e verticais.
Dados técnicos
Dados técnicos

CR3

CR3 furos
retangulares

CR4 furos
arredondados

A

21,0 + 2,0 mm

21,0 + 2,0 mm

30,5 ± 2,0 mm

B

28,0 ± 2,0 mm

28,0 ± 2,0 mm

58,0 ± 2,0 mm

C

19,5 ± 2,0 mm

19,5 ± 2,0 mm

18,0 ± 2,0 mm

D

19,5 ± 2,0 mm

19,5 ± 2,0 mm

20,0 ± 2,0 mm

E

13,0 ± 1,00,0 mm

13,0 ± 1,00,0 mm

13,0 ± 1,00,0 mm

F

-

21,0 mm

Ǿ 25 mm

G

-

74,0 mm

45,0 mm

H

-

7,0 mm

-

α

90º ± 2º

90º ± 2º

90º ± 2º

Espessura
Limite de escoamento
Revestimento (classe)

0,50 mm

0,50 mm

≥ 230 MPa

≥ 230 MPa

0,50 mm
≥ 230 MPa

Z275

Z275

Massa de revestimento por face

≥ 94 g/m2

≥ 94 g/m2

≥ 94 g/m2

Z275

Massa total de revestimento

≥ 235 g/m2

≥ 235 g/m2

≥ 235 g/m2

Peso

0,40 kg/m

0,40 kg/m

0,40 kg/m

GUIA DE PRODUTOS • ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Perfis fabricados industrialmente, mediante processo de conformação
contínua a frio, por sequência de rolos, a partir de placas de aço
revestidas com zinco pelo processo contínuo de zincagem por imersão
a quente. Também disponível na versão perfurada, retangular e redonda.

W W W. P L A C O . C O M . B R

TABICA METÁLICA
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MONTANTE
Perfil metálico utilizado para a estruturação vertical
de paredes, em revestimentos estruturados e como
estrutura horizontal de forros STUD.
Vantagens
• Devem ser encaixados e ligados às guias com o uso
de parafusos, com ponta broca e cabeça panela,
ou uso de alicate de punção. Apresentam orifícios
ao longo de sua alma para a passagem de tubulações
de instalações elétricas e hidráulicas.
• As placas de gesso acartonado são fixadas às abas
do montante com o uso de parafusos com ponta
agulha e cabeça trombeta.

GUIA
Perfil metálico utilizado para a estruturação
horizontal e lateral de paredes e revestimentos
estruturados.
Vantagens
• Deve ser fixada na base inferior, superior e
laterais, a fim de assegurar a ligação e
alinhamento entre os montantes.

Aplicação
Paredes de revestimento estruturado
(estrutura vertical) e forros (estrutura
horizontal e vertical).
Dados técnicos
Linha de produtos
Espessura
0,5

Largura
48/70/90

Comprimento
3000 mm

Aplicação
Paredes e revestimentos estruturados, forros
com estrutura horizontal e vertical.
Dados técnicos
Linha de produtos
Espessura
0,5

Largura
48/70/90

Comprimento
3000 mm

W W W. P L A C O . C O M . B R

Dados técnicos
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CANTONEIRA 1430

A

13,0 + 1,0: -0 mm

Perfil metálico em formato de “L” utilizado na
proteção de topo e bordas das placas de gesso
acartonado do sistema.

B

30,0 ± 2,0 mm

Vantagens
• Perfil do tipo cantoneira de abas desiguais.

Limite de escoamento

Aplicação
Utilizado para proteger as placas em sistemas
construtivos de drywall.

Massa para revestimento por face

α
Espessura

Revestimento (classe)

Massa total
do revestimento
Peso

90º ± 2º
0,50 mm
≥ 230 MPa
Z275
≥ 94 g/m2
≥ 235 g/m2
0,17 kg/m

Aplicação
Forros com estrutura horizontal e vertical.

A

18,0 ± 1,0 mm

B

46,0 ± 1,0 mm

C eixo entre furos

7,0 ± 1,0 mm

α

90º + 0; -2

Espessura mínima

0,50 mm

Limite de escoamento

≥ 230 MPa

Revestimento (classe)

Z275

Massa para revestimento por face

CANTONEIRA CR2
Perfis fabricados industrialmente, mediante
processo de conformação contínua a frio, por
sequência de rolos, a partir de placas de aço
revestidas com zinco pelo processo contínuo
de zincagem por imersão a quente.
Vantagens
• Perfil metálico em formato de “L” utilizado
para estruturação inicial de forros.
Aplicação
Forros horizontais e verticais, paredes e
revestimentos horizontais e verticais.

≥ 94 g/m2

Massa total do revestimento

≥ 235 g/m2

Peso

0,36 kg/m

Dados técnicos
A
B
Espessura

30,0 ± 2,0 mm
25,0 ± 0,5 mm
90° ± 2° mm
0,50 mm

Limite de escoamento

≥ 230 MPa

Revestimento (classe)

Z275

Massa para revestimento
por face
Massa total do revestimento
Peso

GUIA DE PRODUTOS • ELEMENTOS ESTRUTURAIS

Perfil de aço no formato “C” utilizado
na estruturação de forros de sistemas
construtivos em drywall.

Dados técnicos

≥ 94 g/m2
≥ 235 g/m2
0,21 kg/m

W W W. P L A C O . C O M . B R
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GUIA DE PRODUTOS • ELEMENTOS DE FIXAÇÃO • PARAFUSOS
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TRPF – 4,2 X 13

TTPC

TTPF

Comprimento: 13 mm
Ponta broca e cabeça lentilha.
Disponível para compra em caixas e
embalagens com 25 unidades.

Comprimento: 25, 35, 45 e 55 mm
Ponta agulha e cabeça trombeta.
Disponível para compra em caixas e
embalagens com 25 unidades para os
modelos TTPC 25 e TTPC 45.

Comprimento: 25, 35, 45 e 55 mm
Ponta broca e cabeça trombeta.

Contatos
0800 019 2540
/placodobrasil
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GUIA DE
PRODUTOS
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Fique por dentro de todas as nossas
soluções em: www.placo.com.br

