Placa GYPCORK

Aplicação
Quando não é possível ou aconselhável intervir pelo exterior, o isolamento pelo interior
apresenta-se como uma opção adequada e eficaz para reabilitar os edifícios e aumentar o
conforto térmico e acústico no seu interior.
A solução passa pela aplicação de placa composta de gesso laminado Gyptec com
aglomerado de cortiça expandida Amorim Isolamentos.
Vantagens:
•
•
•
•
•
•

Aumenta o conforto interior
Contribui para a poupança de energia
Aumenta o isolamento acústico a sons aéreos e de percussão
Sistema de aplicação rápida e fácil
Suporta todo o tipo de revestimentos (tinta, papel de parede ou azulejos)
Mantém o acabamento perfeito sem fissuras ou deformações

Fixação com Cola
As placas Gyptec são coladas diretamente à parede.
Neste processo, de forma a garantir uma execução correta
de todo o sistema, aconselha-se o uso de cola adesiva GA
Gyptec.
Pontos de Cola
Aplicar os pontos de cola afastados 40 cm,
reforçando no perímetro de cada placa.
A cola pode ser aplicada na placa ou
diretamente na parede.

Colocação da placa
Aplicar a placa na parede encostando-a ao teto. Depois do
assentamento, pressionar os painéis para garantir uma
boa aderência ao suporte, verificando se a superfície está
plana e desempenada com uma régua.
Dica: Afastar a placa 1 cm do pavimento utilizando calços,
para garantir que não haja contacto com humidades.
Retirar os calços após a secagem.
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Dica: Dependendo das
condições do suporte, o
consumo de cola varia
entre os 2,5 e os 5 kg/m2.

Placa GYPCORK

Fixação mecânica
Aparafusar perfis auxiliares à parede para fixação posterior das placas.
Neste processo, de forma a garantir uma execução correta de todo o sistema,
aconselha-se o uso dos acessórios:
•
•
•

Perfis Omega
Buchas Tapit
Parafusos PM

Fixação da estrutura
Aplicar os perfis Omega na vertical ou horizontal seguindo
um afastamento máximo de 60 cm.
Dica: Podem aplicar-se perfis horizontais nas zonas
superior e inferior para facilitar a aplicação de remates e
rodapés.

Fixação da placa
Aparafusar a placa ao perfil Omega com parafusos
autorroscantes tipo PM.

Tratamento de juntas
Aplicar a banda de papel e massa para juntas. Depois de seca, a
parede está apta a receber o acabamento final.
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Dica: Existem massas de secagem rápida, normal ou lenta,
conforme as condições climatéricas.

