
BETUME DE JUNTAS

Aderência

Rendimento

Comportamento ao fogo

GranulometriaVida útil

Preparação

Unijunta®

Ficha comercial que anula e substitui toda a versão anterior. 11/19. Não aplicar em temperaturas inferiores a +8ºC nem com taxas superiores a 65% de humidade relativa, nem sobre suportes com condensação ou sobreaquecidos. Antes da sua utilização, ler atentamente a ficha técnica e de segurança 
do produto, as quais estão disponíveis sobre pedido. Não voltar a amassar o produto após o início da sua presa. Os dados técnicos foram obtidos sobre suportes normalizados e em condições de laboratório, pelo que podem variar segundo as condições da obra. Estes dados técnicos não implicarão 
garantia alguma por nossa parte caso se haja realizado um uso inadequado do nosso produto.

FICHA COMERCIAL

RX-805

PASTA
Massa em pasta indicada para encher juntas entre placas de gesso cartonado

RECOBRIMENTO
POR TODO TIPO DE TINTAS CONVENCIONAIS

APÓS SECAGEM COMPLETA

4l15l
Palete de 120 
embalagens de 4 l.

CARACTERÍSTICAS

SUPORTES

• Acabamentos de grande finura e qualidade
• Excelente trabalhabilidade
• Fácil de lixar e alisar
• Excelente aderência
• Secagem rápida em camada fina

Placas de gesso cartonado.

• Enchimento de juntas entre placas de gesso cartonado
• Reparação de pequenos defeitos tais como raias, golpes e arranhoes sobre placas de 

gesso cartonado

IDEAL PARA

Secagem em 1 mm de espessura

A2 - s1 - d0  - Poco Combustível> 3 Kg/cm2 sobre hormigón y gesso

3 - 4 H 50 micras

8.0 - 9.0

Sem límite

Pronto a usar

Espessura máxima
10 mm
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INTERIOR

UNE13963
3A

Q1-Q4

CLASIFICACIÓN SEGÚN NORMA
UNE-EN 13963:2006

3A
NIVEL DE CALIDAD 4 (Q4)

INFORMAÇÃO SOBRE A DIRETIVA 2004/42/CE 

Límite: 140 g/l COV (2007); 140 g/l COV (2010)
Este produto contem 0,17 g/l COV max.

CATEGORÍA i1, RECOBRIMENTOS DE ALTAS PRESTAÇÕES 
MONOCOMPONENTES EM FASE AQUOSA

Palete de 33 
embalagens de 15 l.

0,100 - 0,150 l/m2/mm
± 0,150 l/m lineal


