
Cementex

Pladur® Cementex,
a nova placa de
Cimento da Pladur® 
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Criado para resistir
Pladur® Cementex

Pladur®

Cementex

Locais com forte ou muito forte 
humidade. Cozinhas e instalações 
sanitárias coletivas. Piscinas, spas.  

 

Humidade Tipo de local Proposta Pladur®

Forte

Pladur® H1
Pladur® Omnia

Locais húmidos como cozinhas e 
casas de banho

Média

Pladur® NLocais secos como quartos em casas e 
hotéis, receções e salas de aula

Escassa

•  Não se deteriora na presença da humidade
•  100% inorgânica, resistente a fungos e a bolores

Grande resistência à humidade

Pladur® Cementex, a nova gama de placas de 
Cimento da Pladur®, que combina uma grande 
resistência à humidade com uma excecional 
resistência mecânica.  

A utilização do cimento como agente 
aglutinante e a sua especial 
formulação, proporcionam 
à placa uma excelente 
tolerância à água, grande dureza 
superficial e rigidez inclusivamente em 
espessuras reduzidas.

Cementex está disponível em várias espessuras, 
comprimentos e diferentes tipos de bordos para 
facilitar a sua instalação. 

A Pladur® amplia a sua gama de placcccasaaaaaaaaaaa pppppppppppppppppppparaaa reeespspspspspspspspspspspspsspspspspppsppspponononooonoooooooo dededededededededededededeededededededddedeeeer r rrr rr aoaoaoaooooaoooooooaoooosssssssssssssssss
diferentes requisitos em função do grau deeedeeedeeeedeeeeee hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhumumumuuumumumumuuuuuuuummuummidddddddddddadadadadadadaadaddadadaddadadadadadaddaddddadadadddaaa e dodododododododooooooooooooooooood  recececeeeececeeeeeeeeeeeeeececeeceeeeee intototototottotttt :
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Pladur®

Cementex
Locais de lazer, infantários,

corredores hospitalares

Nível de exigência Tipo de local Proposta Pladur®

Alto

Pladur® I
Pladur® Omnia

Corredores de casas, 
hall hotéisMédio

Pladur® NQuartos em casasBaixo

• Alta resistência a pancadas e impactos
• Alta resistência ao desgaste
• Robusta e rígida

A Pladur® dispõe de soluções adaptadas às diferentees exigên-
cias de resistência superficial, resistência a impactos oou maior 
durabilidade. A Pladur® dá mais um passo e lança Ceememeeentntntnttttexexexexexexeex 
para responder aos mais altos requisitos mecânicos:

EExcecional resistência mecânica
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Placas de cimento
Pladur® Cementex

• Duas espessuras: 6 e 8 mm.
• Três comprimentos: 2.0, 2.6 e 3.0 m. 
• Bordos afinados: 2 ou 4 bordos afinados

Ampla gama

Placa Pladur® Cementex
Cementex 6 e Cementex 8 são placas à base de cimento reforçadas com fibra de alta dura-
bilidade. As placas fabricam-se usando a tecnologia Hatscheck e posteriormente autoclava-
das, o que assegura uma ótima estabilidade dimensional e resistência mecânica.

• As placas dispõem de marca CE de acordo
   com EN 12467 (placas planas de cimento
   reforçado com fibras: especificações do
   produto e métodos de ensaio)

• As placas cumprem com a ISO 8336:2009
 Categoría A, classe 2, nível II

• Alta resistência à flexão > 7 N/mm2

• Rígida, módulo de elasticidade > 7 kN/mm2

• Reação ao fogo A2, s1-d0

• Estável em presença de humidade,
 classe 2 EN12467

Cementex 8
Espessura
Largura
Comprimento
Bordo
Peso placa
Placas por palete

6
1.200
2.000

4BA
20
50

8
1.200
2.600

2BA
35
40

8
1.200
3.000

2BA
40
35

(mm.)

(mm.)

(mm.)

(kg.)

Cementex 8Cementex 6

Bom acabamento

A placa Pladur® Cementeexx éé cicinznzeentta com um acabamento 
suave na face fronontatall e rugoso na posterior.
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Acessórios
Pladur® Cementex

Disponível
em dois formatos:
HP 3,9 x 32-SP-PH2
HP 3,9 x 47-SP-PH2

Formato: 15 kg.
Tempo de secagem: 12 h.

Formato: 5 litros
Tempo de secagem: 3 h.

Formato: 90 m.

Solução pronta a usar para melhorar a aderên-
cia das placas Cementex e a pasta de juntas 
Cementex pronta a usar.

Primário Cementex

Solução pronta a usar para o tratamento 
de juntas e reboco.

Cementex Pasta de juntas e barramento

Malha para juntas resistente aos alcális para 
aplicar na primeira camada de pasta de juntas.

Cementex Fita de rede

Parafusos, com proteção anticorrosão, 
para a fixação de placas Cementex. 

Cementex Parafusos

Cementex_folleto_AF_portu2.ai   6   10/01/2019   12:15:04Cementex_folleto_AF_portu2.ai   6   10/01/2019   12:15:04



Ce
m

en
te

x
Recomendações
Pladur® Cementex

3. Imprimação
Aplicar uma camada do primário Pladur® Cementex com um 
rolo ou pincel por toda a superfície da placa. Deixar atuar 3 
horas.

2. Aparafusamento
Aparafusar a placa Pladur® Cementex 
com os parafusos Pladur® Cementex 
em função da espessura das placas.
Fixe primeiro a placa na sua zona 
central e depois fixe os extremos, 
respeitando a distância ao bordo.

4. Tratamento de juntas
Aplicar uma primeira camada de Pasta de juntas e em seguida 
colocar a fita de rede de modo a ficar dentro da pasta. Depois de 
seca, aplicar uma segunda camada de pasta de juntas Cementex. 
É possível utilizar a mesma pasta para realizar um camada sobre 
toda a superfície para conseguir maior uniformidade e melhor 
acabamento. 

1. Corte da placa

Considerações prévias

A placa Pladur® Cementex pode-se cortar com um x-ato. 
Primeiro marca-se a placa com o x-ato e em seguida parte-se 
com uma pancada seca. Também se pode cortar com serra de 
mão ou elétrica.

Recomendamos armazenar as placas no seu destino final no mínimo 24 horas antes de 
começar a instalação para permitir que as placas se acondicionem.

Quando se cortam, serram ou perfuram deve-se usar um sistema de extração de poeiras e/ou ventilação 
para apanhar as partículas de pó. Se a extração de pó não for eficiente, o operário deve usar uma máscara 
de pó tipo FFP2 ou melhor, de acordo com a EN149:2001
Consulte a ficha de dados de segurança do produto para mais informação acerca das recomendações de 
segurança. Disponíveis na página www.pladur.com

Cementex_folleto_AF_portu2.ai   7   10/01/2019   12:15:06Cementex_folleto_AF_portu2.ai   7   10/01/2019   12:15:06



5 6

Pladur® Cementex

Grande
resistência

à humidade

Excecional
resistência
mecânica
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Torna-o realidade
Pladur®

Serviço de Atenção ao Cliente (SAC) 

+34 902 023 323
 
consultas@pladur.com 
www.pladur.com 

O presente documento tem caráter exclusivamente orientativo e refere-se à instalação e utilização de materiais Pladur®, de acordo com as especi!cações técnicas 
nele contidas. Qualquer instalação ou utilização de materiais Pladur® que não se ajuste aos parâmetros indicados no presente documento deverá ser consultada 
previamente no Departamento Técnico. A Pladur® é uma marca registada em nome de Pladur® Gypsum. Edição 1. Janeiro 2019. Esta edição considera-se válida, 
salvo erro tipográ!co ou de transcrição. Ficam reservados todos os direitos, incluindo a incorporação de melhorias e modi!cações.
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