

Porque na sua ausência provocam danos e elevados custos de renovação.

As juntas de movimento, sejam de dilatação, expansão ou de controlo, actuam dissipando o esforço ´´cortante’’ provocado
pelo movimento, constituindo um dos principais meios para controlar os esforços provocados pelo movimento dos
edifícios.
As juntas de movimento têm a capacidade de prevenir roturas, absorvendo tensões e impedindo descolagens no
revestimento, devendo-se colocar em pontos chave, com separação e medidas determinadas.
A deformação pode ainda ser originada por retracção, humidade, expansão térmica, arqueamento.


A dimensão ideal para construir uma junta de dilatação é quando a relação entre a distância mais pequena e a distância mais comprida em relação ao centro da
força apresenta um factor máximo de 1,5 isto é, desaconselha-se quando em relação ao centro da força é superior a 1 pois é muito provável que se venha a verificar
fissuras no revestimento. Deste modo o arquitecto deverá determinar as forças prováveis considerando o material de pavimentação e a superfície.
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>1,5

área sujeita a fissuras


Estruturais (dilatação)
Em fachadas a largura mínima é de 10mm.
Largura: largura da junta largura da junta existente
Profundidade: adequada para garantir o prolongamento da junta do suporte
Periféricas (entre pavimento e revestimento)
Largura: mínima de 5mm
Profundidade: adequada para penetrar a totalidade da espessura do suporte
Intermédias
Largura: mínima de 5mm
Profundidade: adequada para penetrar a totalidade da espessura do suporte
Assentamento (entre peças cerâmicas)
Área máxima de 40 m2 e distância máxima de 8 metros. A largura mínima da junta de assentamento para fachadas é de 5mm.
Largura: declarada pelo fabricante
Profundidade: espessura da peça

 033

Com uma separação não superior a 4 ou 5 metros em cada direcção (vertical/horizontal) com alturas típicas de um andar a outro inferiores a 4 ou 5 metros.
Planear a localização das juntas de dilatação de forma a coincidir com as juntas de assentamento e assim evitar recortes nos revestimentos.
Junto a elementos arquitectónicos, tal como janelas, fazendo diminuir a distância entre juntas verticais.
Sempre que exista uma junta de dilatação estrutural far-se-á coincidir uma junta de dilatação do revestimento exterior com essa mesma junta.
As juntas devem ser previstas em projecto, pois podem-se aproveitar na mudança de elementos arquitectónicos e marcar, por exemplo, níveis inferiores de sacadas,
alinhamento superiores de janelas, destaques de marcação externa, desenhos diferenciados ou qualquer outra opção do arquitecto.
Recomenda-se executar juntas nas mudanças de direcção do pano do revestimento, no encontro da área revestida com pisos, forros, colunas, vigas ou com outros
tipos de revestimento, bem como onde houver mudanças de materiais que compõem a estrutura-suporte de betão para alvenaria.


No tratamento das juntas de dilatação não se aplica o uso de argamassas de betumação.
Inserir uma membrana e impermeabilizar a cavidade da junta.
Deve ser preenchido com material de enchimento de juntas elástico á base de poliuretano, ou outro material flexível, resistente aos agentes atmosféricos, UV,
resistência química (contaminação e produtos químicos de manutenção), com boa aderência e compatível com outros materiais (ver acessórios neste catálogo).

Com perfis adequados (ver acessórios neste catalogo).

5mm
20% de 5mm=1mm (Capacidade dilatação da junta de 5mm é de 1 mm)

25mm

20% de 25mm=5mm

