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Descubra todas as 
novidades da gama de 
pastas Pladur®

Novos 
produtos!

Novas 
embalagens!

Não há dúvida que um dos processos mais delicados da instalação dos diferentes sistemas 
de placa de gesso é o tratamento de juntas. Não tanto pela dificuldade que a sua execução 
implica, mas pela incidência direta que tem no acabamento ou na decoração final dos 
paramentos (divisórias ou tetos) e, portanto, no que o cliente final perceciona e desfruta.

Por esta razão, a Pladur® continua a trabalhar diariamente na inovação e melhoria das suas 
pastas. O objetivo é oferecer novas soluções que tornem este processo uma tarefa cada vez 
mais simples e cómoda, com resultados excecionais.

Pastas para juntas Pladur®

INOVAÇÃO PARA SI E PARA OS SEUS CLIENTES
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Pasta Pladur® JS, a nova pasta de juntas extra 
fácil de lixar para tratamento de juntas e 
acabamento.
Nova pasta de juntas, concebida para realizar a aplicação da fita de juntas e as demãos de 
acabamento no tratamento de juntas dos sistemas Pladur®.

Ideal para acabamentos Q2 e Q3, obtendo uma superfície extra fina, pronta para receber os 
trabalhos de decoração.

Com a Pasta Pladur® JS (Junta Suave) poderá beneficiar da sua textura fácil de lixar bem como 
da sua excelente trabalhabilidade, tudo com um acabamento perfeito.

Pastas de secagem Pladur®

NOVIDADE
Excelente 

acabamento fino 
Mais fácil de lixar
Grande poder de 

cobertura

Apresentação Tempo de utilização Tempo de secagem Tipo de aplicação Conservação

Sacos de 18 kg Até 48 horas em balde 
fechado

De 12 a 48 horas.  
Depende das condições  

climáticas
Manual ou mecânica 9 meses

Fácil de lixar

Sem 
retração

Alto 
rendimento



4 | Gama de Pastas Pladur®

As Pastas de juntas de Secagem Pladur® JN e Pladur® LU, oferecem alto desempenho tanto na 
aplicação da fita como nas demãos finais de acabamentos Q1, Q2 e Q3.

Disponível em pó, Pladur® JN, e formato pré-misturado Pladur® LU. 

Pasta Pladur® JF Pasta Pladur® JH
A pasta Pladur® JF é indicada para o tratamento 
completo de juntas, tanto para o preenchimento 
como para o acabamento, proporcionando uma 
superfície final fina e fácil de lixar.

A Pasta para Ambiente Húmidos 
Pladur® JH no seu uso combinado 
com as placas Pladur® H1, em áreas de 
humidade controlada, como cozinhas e 
casas de banho. 

Pasta Pladur® JN e LU

Apresentação Tempo de utilização Tempo de secagem Tipo de aplicação Conservação

Sacos de 18 kg Até 48 horas em balde 
fechado

De 12 a 48 horas.  
Depende das condições  

climáticas
Manual ou mecânica 9 meses

Balde de 20kg Até 48 horas em balde 
fechado

De 12 a 48 horas.  
Depende das condições  

climáticas
Manual ou mecânica 9 meses

Sem 
retração

Alto 
desempenho

Fácil 
aplicação

Fácil de lixar

Sem 
retração

Fácil 
aplicação

Ambientes 
húmidos
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Pastas de secagem  
rápida Pladur®

Pastas Pladur® ST2, ST4 e ST1
As pastas de juntas Pladur® ST2, e ST4 secam em 2 e 4 horas respetivamente, permitindo 
terminar o tratamento de juntas em menos tempo. Estas pastas são ligeiras na sua 
trabalhabilidade e proporcionam um bom acabamento estético. São ideais para climas 
húmidos. 

A pasta Pladur® ST1 proporciona um tempo de secagem de 1 hora, sendo ideal para trabalhos 
menores que requeiram rapidez. Além disso, proporciona uma melhor trabalhabilidade e 
maior facilidade em lixar. Se for aplicada em combinação com a Pasta Pladur® JF obtém-se um 
execelente acabamento fino.

Apresentação Tempo de utilização Tempo de secagem Tipo de aplicação Conservação

 Pladur® ST2

Sacos de 20 kg
2 horas aprox. em balde 

limpo e sem verter restos  
de pasta utilizada

1h 45’ - 2h 25’  
Depende das condições 

climáticas
Manual 6 meses

 Pladur® ST4

Sacos de 20 kg
4 horas aprox. em balde 

limpo e sem verter restos  
de pasta utilizada

3h 30’ - 6h 30’  
Depende das condições 

climáticas
Manual 6 meses

 Pladur® ST1

Sacos de 10 kg
1 horas aprox. em balde 

limpo e sem verter restos  
de pasta utilizada

50´ - 1h 10´  
Depende das condições 

climáticas
Manual 6 meses

Sem 
retração

Fácil 
aplicação

Poupança 
de tempo
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A Pasta para Juntas sem fita Pladur® muda 
simplesmente de nome. Utilize-a sempre 
em juntas entre placas de bordo afinado ou 
biselado: placas Pladur® FON+ BV, cortes de 
placa ou juntas entre bordos transversais de 
placas.

A pasta multiusos Pladur® combina as 
propriedades de uma pasta para juntas com as 
de pasta de agarre.

É ideal para reformas ou pequenas reparações.

Pasta Pladur® TL Pasta Pladur® MU

secagem  
em 1 hora

Perfeito para 
renovação e 
reabilitação

Ótimo 
acabamento 

estético

Nível de
acabamento Q4

Aplicação 
com pistola 
doseadora

Pastas Pladur® PERFECT
Pladur® PERFECT, é a gama de pastas Pladur® especialmente concebida para alcançar níveis 
de qualidade de acabamento Q4. Em função da forma preferencial de aplicação poderá 
encontrar Pladur® PERFECT em pó, de aplicação manual e Pladur® PERFECT AIRLESS MU e FN 
em formato pré-misturado para aplicação mecânica.

 Elimina o risco de marcas e sombras pelo efeito da luz rasante.
 Iguala a porosidade de toda a superfície e garante o mesmo nível de absorção ao pintar.
 Corrige imperfeições e pequenos defeitos de instalação.

Alto 
desempenho
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9 em cada 10 profissionais
recomendam

PLADUR® JS
“Lixa-se muito bem”

“O acabamento final é 
excelente”

“Trabalha muito bem 
com a máquina”

PLADUR® ST4
“Trabalha-se muito 

bem”
“Oferece um bom 

acabamento”

PLADUR® JF
“Comodíssima na 

maneabilidade e grande 
capacidade de cobertura”

PLADUR® ST2
“Muito boa para o 

revestimento”
“Trabalha-se muito bem”

PLADUR® LU
“É a única que se pode 

abrir e utilizar sem 
necessidade de misturar 

previamente.”
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O melhor 
desempenho 
para os 
melhores 
resultados

Pastas de  
Juntas  
Pladur®
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Há sempre uma pasta Pladur® 
para cada tipo de uso

ExcelenteMuito bomBomAceitávelInsuficiente

Pladur®  
JN

Pladur®  
JS

Pladur®  
JF

Pladur®  
LU

Pladur®  
JH

Pladur®  
ST1

Pladur®  
ST2

Pladur®  
ST4

Pladur®  
MU

Aplicação fita •

Enchimento 
junta

Acabamento

Trabalha- 
bilidade

Menor 
retração

Fácil de lixar

Tempo de 
secagem 12 - 48 h 24 - 36 h 12 - 48 h 12 - 48 h 12 - 48 h 1 h 2 h 4 h 1 h

Aplicação Manual ou
mecânico

Manual ou
mecânico

Manual ou
mecânico

Manual ou
mecânico

Manual ou
mecânico Manual Manual Manual Manual

Rendimento

Ideal para 
clima

Quente e 
seco

Quente e 
seco Qualquer Quente e 

seco Qualquer Frio e 
húmido

Frio e 
húmido

Frio e 
húmido Qualquer

Hidrófuga Não Não Não Não Sim Não Não Não Não

•

•
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Fita de Juntas Pladur®  
e Fita Guarda-Vivos Pladur®

A Fita de Juntas Pladur®, de papel microperfurado e tratamento 
anti-humidade, é imprescindível para o tratamento de juntas 
porque garante o correto comportamento mecânico do 
sistema.
  
A Fita Guarda-Vivos Pladur® incorpora duas lâminas de aço com 
tratamento anticorrosivo para reforço das arestas vivas.

Produtos
complementares Pladur®

Pastas de Agarre Pladur® PA e MA
Indicadas para a execução de revestimento direto 
de paredes e pequenas reparações de placa ou 
preenchimento de pequenos buracos.

A Pasta Pladur® PA utiliza-se para fixar as placas a 
diferentes suportes ao executar o revestimento direto 
de paredes, bem como para preencher pequenas 
imperfeições, zonas danificadas ou outras reparações.

A Pasta Pladur® MA utiliza-se para fixar as placas 
transformadas com materiais isolantes a diferentes 
suportes ao executar revestimento direto de paredes.

Fácil 
aplicação

Grande 
aderência

Todas as pastas Pladur® cumprem a normativa vigente (EN-13963) na UE que 
permite, através da consecução da Marca CE, a sua livre circulação no mercado 
europeu. Além disso, Pladur® submete os seus produtos aos testes de qualidade 
mais exigentes, obtendo certificações europeias adicionais de qualidade tais 
como a certificação CSTBat.
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Ver mais 
informações

Um acabamento para cada necessidade

Porque as exigências decorativas de cada projeto são diferentes, existem 4 níveis diferentes de 
acabamento para divisórias e tetos de placa de gesso laminado, que determinarão o tipo de 
tratamento que se deve realizar nas juntas.

Assegura uma tran-
sição contínua em 
todo o paramento, 
embora sem evitar 
o possível apareci-
mento de contrastes, 
especialmente sob a 
luz rasante. Indicado 
para acabamentos 
com uma textura 
média ou grossa (ex.: 
papel pintado de 
fibras grossas) pintu-
ras ou revestimentos 
mates de preenchi-
mento (ex.: pinturas 
de dispersão ou de 
gota) e em geral aca-
bamentos com par-
tículas de tamanho 
superior a 1 mm.

Acabamento básico 
para as superfícies 
que não precisam de 
cumprir requisitos 
decorativos (ex.: su-
perfícies que vão levar 
azulejo).

Indicado para deco-
rações que precisam 
um acabamento 
mais complexo ou 
de maior qualidade, 
como pinturas lisas 
(mate), revestimen-
tos de estrutura fina 
e em geral acaba-
mentos com partí-
culas de tamanho 
inferior a 1 mm.

É o acabamento 
ótimo, que reduz de 
forma drástica o risco 
de marcas e sobras 
nas juntas do sistema 
sob a incidência de 
luz rasante. É espe-
cialmente indicado 
para revestimentos 
lisos brilhantes, ver-
nizes, papel vinílico, 
técnicas de estuque 
ou outras técnicas de 
alisamento.

Q1 Q2 Q3 Q4

Níveis de acabamento
Pladur®

https://corporativo.pladur.com/es-es/gama-pastas-pladur


O presente documento tem carácter exclusivamente orientativo e refere-se à utilização e características 
dos materiais Pladur® de conformidad com as especificações técnicas nele contidas. Qualquer utilização ou 
instalação de materiais Pladur® que não se ajuste aos parámetros refletidos no presente documento deverá 

ser consultada previamente com o Departamento Técnico de Pladur®. Pladur® é uma marca registada en favor 
de Pladur Gypsum, S.A.U. Edição 1, novembro 2022. Esta Edição considera-se válida salvo erro tipográfico ou de 

transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluída a incorporação de melhoras e modificações.
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Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC)

+351 300 509 542

clientes@pladur.com

https://www.facebook.com/Pladur-Portugal-600556110138185
https://twitter.com/Pladur_PT
https://www.youtube.com/channel/UCs1_pQEB-L1hxJM9wzO36iA?view_as=subscriber
https://corporativo.pladur.com/pt-pt/
mailto:clientes%40pladur.com?subject=

