
DEFINIÇÃO TÉCNICA.
Betume em pó especialmente formulado para o 
tratamento das juntas das placas de gesso com 
bordos adelgaçados com a utilização de uma fita 
para juntas.

COMPOSIÇÃO E ASPETO.
Betume em pó à base de gesso, carbonato de cálcio, 
resina e diversos aditivos.
A pasta obtida tem uma cor branca.

SUPORTES ADMISSÍVEIS.
Todos os tipos de placas de gesso com ou sem iso-
lantes (lã de vidro, lã de rocha, poliestireno) com os 
bordos adelgaçados e as faces revestidas a cartão.

REVESTIMENTOS.
• Subcapa de impressão para placas de gesso.
• Betume de alisamento.

DOCUMENTOS A CONSULTAR.
• DTU 25.41 e DTU 25.42.
• NF EN 13963.
• Marcação CE.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.
• Tempo de presa: 3 horas.
• Aderência da fita: > 1000 g.
• Fissuração: sem fissuras até 5 mm de espessura.
• Densidades: 0,8 para o pó e 1,3 para a pasta.
• Reação ao fogo: A2s1d0.

EMBALAGENS.
Sacos de 20 kg em paletes protegidas.

ARMAZENAMENTO.
9 meses na embalagem de origem não aberta, ao 
abrigo da humidade.
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APLICAÇÃO

PRECAUÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO.
A temperatura de aplicação e durante a secagem 
deve estar entre 5 e 30° C.
Não aplicar sobre suportes húmidos.
Não utilizar a massa depois de começar a en-
durecer.

PREPARAÇÃO DOS SUPORTES.
As placas de gesso devem ser fixas em conformi-
dade com a normas DTU 25.41 e 25.42.
Os cortes das placas devem ser biseladas e de-
sempoeirados.

TAXA DE MISTURA.
16 litros de água por saco de 20 kg.

APLICAÇÃO.
Antes do tratamento das juntas propriamente 
ditas, deve ser feito o enchimento das folga en-
tre os painéis que não tenham ficado bem en-
costados e ao tapamento de quaisquer orifícios 
(esboroamento, degradação da superfície, etc.)
A aplicação é feita manualmente barrando a par-
te adelgaçada com uma espátula para betumar 
com 10 a 15 cm de largura e aplicando a fita (face 
esmerilada contra o betume). Fazer em seguida 
uma passagem de acabamento, deixar secar e 
acabar ocultando a fita.
Ocultar também as cabeças dos parafusos.
Aplicar uma fita no remate ao teto tendo aten-
ção para que o betão esteja isento de quaisquer 
vestígios de óleo de descofragem.
No caso de ângulos verticais salientes, utilizar 
uma banda reforçada (reforço aplicado do lado 
complexo) ou utilizar uma cornija metálica.

FITAS REFORÇADAS.
Fitas SEMIN.

CONSUMO.
Cerca de 230 g/m² de placa de gesso.  
Ou seja 85 m² com um saco de 20 kg.

TEMPO DE SECAGEM.
A segunda passagem pode ser feita 4 horas após 
a aplicação da primeira passagem.

COLA-BETUME 
RÁPIDA PARA  
JUNTAS
Betume para juntas de 
secagem rápida  
(180 minutos) para 
placas de gesso:  
sistema de betume +  
fita de junta de papel.

A sua formulação 
específica permite uma 
redução do peso por 
saco mantendo um 
rendimento superior aos 
dos betumes clássicos.

VANTAGENS

• Alto Rendimento.
•  Muito bom acaba-

mento das juntas.

CONSEILS DE POSE

Para evitar a formação 
de «borbotos», não  
lixe o cartão das  
placas de gesso antes  
da aplicação da subcapa 
de impressão.

INSTRUÇÕES PARA APLICAÇÃO 


