
PLACAS DE ESTAFE

PLACAS
DE ESTAFE

EMBALAGEM 
Placas de 1,00 m x 0,50 m – Paletes de 250 placas.

Placas de 1,50 m x 1,00 m – Paletes de 50 placas.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO 
PLACAS DE GESSO planas, reforçadas 
com fasquias de madeira e fibras vege-
tais (sisal).

UTILIZAÇÃO 
Recomendado para a execução de elemen-
tos falsos, tais como tetos, que podem ser 
planos, ou não. Produto muito usado em 
obras de reabilitação.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Placas de 100 x 0,50 m
1000 mm ± 10 mm
500 mm ± 5 mm
10 mm ± 2 mm

4,750 kg ± 0,750 kg

94 %
3%
3%

Placas de 150 x 100 m
1500 mm ± 10 mm
1000 mm ± 10 mm
22 mm ± 2 mm

20 kg ± 3 kg

96 %
2%
2%

Dimensões
Comprimento
Largura
Espessura

Peso

Composição
Gesso
Sisal
Madeira



APLICAÇÃO

3. Em seguida, vaza-se sobre a mesa uma 
calda de gesso fluida, acabada de preparar.

1. Numa mesa própria, com tampo de um 
material não absorvente (metal, pedra, 
etc.), previamente lubrificado, estende-se 
o sisal desfiado, de forma a que este fique 
bem distribuído.

4. Espalha-se a calda de gesso pelo molde, 
até cobrir completamente a mesa. Simul-
taneamente, faz-se mergulhar o sisal nessa 
calda e empurram-se as fasquias de madeira 
para o fundo, envolvendo as da periferia com 
o sisal que ficou sobre a moldura.

2. Juntam-se as fasquias de madeira, para 
reforço, tendo o cuidado de as colocar junto 
à moldura que delimita a placa, e ao cen-
tro, transversalmente.
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6. Quando o gesso começa a fazer presa, 
produzem-se vincos ondulantes na sua 
superfície usando uma espátula com 
dentes de serra largos. Este procedimento 
tem como objectivo melhorar a aderência 
das massas posteriormente usadas em 
obra, no acabamento.

7. Após a presa do gesso, retiram-se as placas 
da mesa e colocam-se em enxugos, ao ar 
livre, até ficarem completamente secas.

5. Com uma régua, regulariza-se a superfí-
cie do gesso, acertando-a pela moldura.
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Uma vez que as condições de manuseamento e aplicação 
dos nossos produtos estão fora do nosso controlo, a nossa 
responsabilidade limita-se unicamente à qualidade dos 
mesmos, não contemplando qualquer anomalia decorrente do 
seu uso inadequado.


