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tuforte

regularização e
barramento

juntas

argamassa de juntas e acabamentos

• secagem:
• ref. normal: 2 horas
• ref. lento: superior a 4
horas

utilização

suporte

Argamassa de juntas para união de placas de gesso cartonado em interiores.
O seu endurecimento rápido permite efectuar o acabamento no mesmo dia, mesmo
em tempo frio.
Permite efectuar colagem de bandas e camadas de acabamento.
Permite fazer um acabamento de paredes e tectos.

• Placas de gesso cartonado.

marcação CE
3B
European standards
EN 13963
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tuforte juntas

regularização e
barramento

argamassa de juntas e acabamentos

composição e
características

recomendações
Na preparação da pasta utilizar água limpa.
Não utilizar com temperaturas inferiores a +5ºC.
Não aplicar o Tuforte Juntas no exterior nem em pavimentos.
A pasta fica inutilizada após o início da presa.
Não aplicar o Tuforte Juntas em locais demasiado húmidos.
O Tuforte Juntas quando aplicado como barramento de placas admite apenas
revestimentos peliculares, tais como: pintura ou papel de parede.
Caso pretenda revestir, o Tuforte Juntas com tinta, deverá aplicar previamente um
primário (por exemplo Regulador de Fundo Topeca).
Se pretender revestir as placas de gesso com peças cerâmicas, estas deverão ser
coladas directamente sobre a placa, neste caso não proceder ao acabamento com
Tuforte Juntas.

Composição:
Gesso seleccionado, cargas minerais
e aditivos específicos.
Características:
Tempo de utilização da pasta: 2
horas (referência: normal).
Tempo de utilização da pasta:> 4
horas (referência: lento).
Temperatura de utilização> +5ºC.
Massa volúmica do pó: 1000 kg/m3.
Tempo de repouso: 2 a 3 minutos.
Nota: Resultados obtidos em condições standard, segundo a
norma EN 13963. Estes resultados poderão variar em função
das condições de aplicação.

cor
Branco.

consumo
0,3 a 0,35 Kg/m2.

apresentação
Sacos de 20 kg.
Palete com 48 sacos.

conservação
1 ano em embalagem de origem
fechada ao abrigo da humidade.
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tuforte juntas
argamassa de juntas e acabamentos

regularização e
barramento

preparação do suporte
A superfície deve estar limpa, verificar se as cabeças e as pontas dos parafusos estão
correctamente embutidas.

aplicação
Verter o pó progressivamente em cerca de 14 litros de água limpa e deixar repousar entre 2 a 3
minutos.
Misturar mecanicamente com misturador de velocidade baixa (500 rpm) de forma a obter uma
massa de consistência plástica.

No caso de bandas de papel ou rede não adesiva, barrar as juntas entre as placas.
Aplicar a banda sobre Tuforte Juntas. O friso da banda é colocado na junção das duas placas.
Comprimindo-as bem.

No caso de banda de rede adesiva, colar a banda de rede às placas, centrando a banda de rede
na junção de duas placas. Aplicar o Tuforte Juntas sobre as bandas, comprimindo-as bem.

Recobrir a banda com uma nova camada de Tuforte Juntas, a argamassa para o recobrimento
da banda deve transpor a mesma, em cerca de 10 cm, para ambos os lados da banda. Se
necessário repetir a operação.
Após o endurecimento do Tuforte Juntas, aplicar uma camada geral de modo a promover um
acabamento liso.
O tempo de endurecimento é de 2 horas (referência: normal) e superior a 4 horas (referência:
lento).
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