
 

 

FICHA DE PRODUTO 
PLACAS MEGAPLAC PPF 25 

FP - PGL – MGP F 25 Rev: 04-16 

 
DESCRIÇÃO: 
 
Placa de Gesso Laminado com cartão nas suas duas faces e núcleo de 
gesso de origem natural, com elevado conteúdo de fibra de vidro. 
Fabricada mediante um processo de laminação contínua. 
 
CAMPOS DE APLICAÇÃO: 
 
Utilizações: 

- Tetos e revestimentos de paredes EI 120. 
- Proteção estrutura metálica. 

 
Adequado para: 

- Habitação de construção nova ou reabilitação. 
- Escolas, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, 

etc. 
 

 

Cotas indicadas em mm 

VANTAGENS: 
 

- Elevada resistência contra incêndios. 
- Aumento dos desempenhos mecânicos do sistema. 
- Maior robustez. 
- Facilidade e rapidez na instalação. 
- Apresenta um acabamento pronto a pintar. 
- Isolamento acústico eficaz. 
- Isolamento térmico elevado. 

DADOS TÉCNICOS: 
 
 

 Espessuras (e) (mm): 25 

 Comprimentos (L) (mm): 2.500 

 Peso aprox. (kg/m
2
) 18 

 Rutura à flexão (N) > : 
             Long/trans 

≥ 1.300 
 

≥ 500 

 Embalagem: 
(Placas/lote) 

22 

  
As Placas de Gesso Laminado fornecem-se nos lotes indicados na 
presente Ficha de Dados de Produto. 

 

 Cartão face: Rosa 

 Cartão reverso: Cinzento 

 Tipo de bordo longitudinal: Bordo rebaixado (BR) 

 Tipo de bordo transversal: Bordo quadrado (BQ) 

 Coeficiente condutividade térmica: 0,25 W / mK 

 Resistência ao vapor de água (µ): 10 (EN 12524) 

 Reação ao fogo: A2 - s1 - d0 

 Largura: 900 mm 

 Designação: AF - EN 520 

  

  

  
 
NORMAS: 
 

- UNE-EN 520 
- Marcação CE conforme EN 520. 
- Marcação “N” da AENOR. 

 

 
COMPORTAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO: 
 
Estes conceitos não dependem do produto, mas sim do Sistema 
completo. 
Consultar, para cada caso, os catálogos correspondentes ao sistema. 
 

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO: 
 
Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, 
mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.  
 

PRODUTOS COMPLEMENTARES: 
 
Perfilaria, Massas de Juntas e Colas, Parafusos, Fitas, Ferramentas e 
outros Acessórios PLACO.   

MANUSEAMENTO: 
 
Quando as placas forem transportadas com empilhadores, os garfos devem 
estar abertos, no mínimo, 1 metro.  

FORMA DE MONTAGEM: 
 
Consultar o Manual do Instalador Placo. 
 

 
 
Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé e baseiam-se 
no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, 
manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas 
nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as 
especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados 
de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado. 
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