Características
Placa de forro removível constituída de gesso acartonado com revestimento vinílico em uma das
faces.
Cores / Texturas
Linho, Liso, Astral, Sisal na cor branca (outras sob consulta).
Pode ser aplicado em:
Hospitais, cozinhas industriais, lavanderias industriais, vestiários, sanitários, hotéis,
escritórios,bancos, escolas, restaurantes, etc.
Textura das Placas - clique para ampliar

LINHO

LISO

ASTRAL

SISAL

Informações Técnicas
Espessura

6,5 mm

| 9,5 mm

| 12,5 mm

Peso

5,2 Kg/m² | 7,0 Kg/m² | 8,8 Kg/m²

Densidade

800 kg/m³ | 735 kg/m³ | 704 kg/m³

Coeficiente de condutividade
térmica (Gama)

0,16 kcal/h.m² .ºC

Coeficiente de atenuação sonora

CAC > 40

Reação ao fogo

M1

Acabamento da superfície

Vinílica

Modulação (eixo eixo)

625 x 625 mm ou 625 x 1250 mm

Dimensões das placas

618 x 618 mm ou 618 x 1243 mm

Detalhe da borda

Reta

Sistema de Perfis Recomendado

Perfis PLX Clicado

Segurança
O forro Gessoplus obteve Classe A no índice de propagação superficial de chama, conforme
relatório de ensaio nº 897187 IPT/SP.
Aplicações e Praticidade
As chapas de gesso acartonado com revestimento vinílico para sistemas de tetos modulares
removíveis Gessoplus, são indicadas para áreas secas ou úmidas, tais como ambientes
hospitalares, cozinhas industriais, lavanderias industriais, vestiários e sanitários. Estão disponíveis
em diversos padrões de textura e cores. Por serem fornecidas na modulação 625x625 mm e
625x1250 mm, permitem que as luminárias embutidas se encaixem perfeitamente, dispensando
adaptações, aceitam furações para luminárias circulares, sprinkles ou outros acessórios. Dutos de
ar-condicionado, shafts horizontais e demais instalações prediais podem permanecer ao mesmo
tempo ocultas aos usuários e acessíveis à manutenção.
Limpeza: A limpeza da face vinílica pode ser feita com pano macio e detergente neutro.
Manuseio e Armazenamento
O manuseio deve ser efetuado com cuidado, evitando choques e atritos no transporte. Armazenar
na embalagem original, em local seco e ventilado, sobre estrado nivelado e plano até o momento
da instalação.
* A Planam reserva-se o direito de alterar quaisquer especificações de seus produtos, sem prévio
aviso.

