
 

 

 
FICHA DE PRODUTO 

GYPTONE QUATTRO 41 ACTIV AIR 

FP – TECH – GYP QUATTRO 41 AA Rev: 11-12 

 
DESCRIÇÃO: 

 
Placa fonoabsorvente para tecto contínuo produzida com base em Placa de Gesso Laminado,  
com perfurações realizadas mediante puncionamento e tecnologia Activ’Air na sua fabricação. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 

 
Execução de tectos contínuos fonoabsorventes e decorativos em: 

- Locais onde se pretenda realizar uma correcção acústica, diminuindo o tempo  
       de reverberação. 
- Especiais requisitos de qualidade do ar interior. 
- Edifícios Comerciais, Hotéis, Escritórios, Auditórios, Edifícios Públicos, Escolas, Hospitais, 

Restaurantes, Museus, etc. 
- Salões de cerimónias, salas de reuniões, salas de conferencias ou exposições, etc. 

 

 

 
VANTAGENS: 

 

- Elimina os COVs (compostos orgânicos voláteis) do ar graças à tecnologia Activ’Air. 
- Facilidade e rapidez na instalação. 
- O véu de tissue fonoabsorvente aderido no seu dorso, atenua as altas-frequências, e 

impede a queda de partículas provenientes do plenum. 
- Os seus 4 bordos rebaixados evitam que se notem as juntas. 
- Permite numerosas variações de desenho. 
- A superfície final admite a sua posterior pintura. 

 

 

DADOS TÉCNICOS: 
 
 

 

 Espessura nominal: 12,5 mm 

 Comprimento nominal: 2.400 mm 

 Largura: 1.200 mm 

 Tipo de bordo longitudinal Rebaixado 

 Tipo de bordo transversal: Rebaixado 

 Tipo de perfurações: Quadradas 

 Dimensões perfurações: 12 x 12 mm  
 Perfurações: 16 % 

 Peso: 8 kg/m
2
 

 Reacção ao fogo: A2-s1, d0 

 Cor do véu de tissue: Branco  
 Acondicionamento: paletes de 20 placas  
 Nível de emissões: A+ (França-Decreto 

19/04/11) 
 

 
MANIPULAÇÃO: 
 

Quando as placas forem transportadas por empilhadores, as 
unhas do empilhador deverão estar abertas ao máximo. 
 

 
PRODUTOS COMPLEMENTARES: 
 

Perfilaria, acessórios e parafusos PGL. Pastas de juntas. 
 
 

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO: 
 

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca 
expostas à intempérie, mantendo-as cobertas, resguardadas 
da luz solar e da chuva. 
 

FORMA DE MONTAGEM: 

 
Consultar o Manual do Instalador Placo e o Manual de Soluções 
Construtivas em Tectos. 

 
 
 
Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no 
conhecimento actual e a experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, 
manejados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil.  
Todos os pedidos se aceitam de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-
GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É 
responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e actualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se 
enviará a quem as solicite. 
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