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  Descrição:  
 
Massa pronta para instalação de forros e paredes de drywall. 

 

  Uso:  
 
USO INTERNO 
INDICADA PARA: 
Tratamento de juntas, principalmente em sistemas construtivos de drywall. 

 
 Paredes de vedações internas; 
 Divisórias; 
 Forros contínuos; 
 Elementos decorativos;  
 Arremates de parafusos; 
 Acabamento em cantoneiras de reforço; 
 Acabamentos em geral. 

 
  Vantagens:  

 
 Massa pronta para uso; 
 Facilidade para mistura e aplicação; 
 Menor retração; 
 Melhor recobrimento; 
 Mais macia; 
 Mais fácil de lixar; 
 Qualidade de acabamento; 
 Disponíveis em embalagens de: 6kg, 21Kg e 28kg; 
 Tampa prática para embalagens de 21Kg e 28Kg. 

 

 

Este presente documento não é valido se reproduzido parcialmente. 
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Estas informações são as recomendações relativas ao produto isoladamente (não 
instalado) e não afere o desempenho de um sistema de drywall. Cabe aos respectivos 
autores e/responsáveis técnicos o detalhamento técnico dos projetos e instalações 
das medidas de segurança contra incêndios e ao responsável pela obra o fiel 
cumprimento do que foi projeto e das normas técnicas pertinentes, conforme 
regulamento do Corpo de Bombeiros local. 

 
 

 

Produtos Placo, garantia e segurança para sua obra e seus clientes ! 

 
 

  Dados Técnicos:                                                                                                                             
 

Tempo de secagem 12h / 48h (Dependendo do clima) 

Retração ≤ 20% 

Craqueamento / Fissuração Não ocorrência 

Putrefação ≥ 96h 

Aderência da fita à massa ≥ 90% /  ≥ 25N 

Fissuração da massa nas bordas da fita ≤ 10% 

pH 7 – 9 (em solução aquosa a 25°C) 

Inflamabilidade Não inflamável 

Densidade 1.601 – 1.851 g/cm³    (25°C) 

Validade 12 meses (A partir da data de fabricação) 

 

  Comportamento ao Fogo*:  

 

 

 Observações Importantes:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Este presente documento não é valido se reproduzido parcialmente. 

 

PLACO DO BRASIL LTDA reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. 
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A massa Placomix E é regulamentada pela norma ABNT NBR 15.758:2009 e é 
classificada como Classe II – A**, com relação ao seu comportamento frente ao fogo. 

 
* Conforme ABNT NBR 15.758, o comportamento da massa para tratamento de juntas devem ser verificados em ensaios de desempenhos de sistemas. 
** Tabela A.2 – Classificação dos materiais, IT N°10/2011 - PMSP 


