
1.   Constituição do produto.       

 Cimento Portland. 
 Minerais selecionados que proporcionam alta estabilidade e 

baixo movimento hídrico. 
 Fibras orgânicas reforçadas. 
 Aditivos funcionais. 

2.   Método de produção.       

O Hydropanel é fabricado numa máquina Hatschek, posteriormente 
autoclavado. Podem ser executadas os seguintes processos 
mecânicos: 

• Retificação.   
• Calibração e polimento.  
• Rebaixo dos bordos.  
• Impermeabilização.  

3.   Dimensões e tolerâncias (2).       

Tabique interior 

Descrição Dimensões (mm) 
painéis/palet

e peso  
painel (kg) 

Hydropanel 2BE 2600x600x9 60 20,41 

Hydropanel 2BE 3000x600x9 60 23,55 

Hydropanel 2BE 2600x1200x9 30 40,82 

Hydropanel 2BE 3000x1200x9 30 47,11 

Hydropanel 2BE 2600x1200x12 30 54,43 

Hydropanel 2BE 3000x1200x12 30 62,81 

Solos / Pavimentos 

Hydropanel 0BE 2600x1200x6 45 27,21 

Hydropanel 0BE 2600x1200x9 30 40,82 

Tetos 

Hydropanel 4BE 900x1200x9 90 14,13 

2 BE 0 BE 4 BE 

Procedimento Hatschek sim sim sim 

Compressão dupla não não não 

Autoclavagem sim sim sim 

Retificação sim sim sim 

Calibração sim sim sim 

Rebaixo dos bordos não sim sim 

Impermeabilização não não não 

Coloração bege bege bege 

Espessura (mm) 9 12 6 9 9 

Peso (kg/m2) 12,7 17 8,5 12,7 12,7 

Tolerâncias Norma EN 12467 (nível 1) 

Espessura +/- 0,5 

Comprimento/largura (mm) +/- 3,0 

Equivalência (mm) +/- 1,0 

(1)Esta ficha técnica substitui as anteriores. A EURONIT reserva-se o direito de alterar esta 
ficha técnica sem qualquer aviso prévio. O leitor deverá assegurar de que possui a versão mais 
recente deste documento. 
(2)As espessuras, tamanhos e tipos de placa diferentes dos disponíveis em stock, podem ser 
pedidos em quantidades pequenas. Para qualquer informação contactar a EURONIT. 

4. Características técnicas.       

Valores médios de acordo com a norma europeia EN 12467 para 
"painéis planos de fibra de cimento", que descrevem as 
classificações da maioria dos ensaios feitos. 

A.   Ensaios de acordo com o sistema de gestão de qualidade ISO 

Densidade Seco EN 12467 1,180 kg/m3 

Resistência à flexão Ambiente EN 12467 23.0 N/mm2 

Ambiente EN 12467 17.0 N/mm2 

Elasticidade Ambiente EN 12467 10.000 N/mm2 

Ambiente EN 12467 10.000 N/mm2 

Resistência à 
deslaminação 

0-100%  0,5 
N/mm

2 

Porosidade 0-100%  40 % 

B.  Classificação 

Durabilidade EN 12467 Categoria B 

Resistência EN 12467 Classe 2 

Reação ao fogo EN 13501-1 A2-s1-d0 

C.   Amostra tipo 

Teste de impermeabilização EN 12467 Ok 

Teste de água quente EN 12467 Ok 

Teste a seco e imersão EN 12467 Ok 

Teste 
congelamento/descongelamento 

EN 12467 Ok 

Coeficiente de expansão térmica 6,5*10-6  mm/mK 

Resistência à difusão do vapor de 
água 

0.19 W/mK 

Condutividade térmica 17-21 - 

5. Vantagens.       

Os painéis têm elevadas qualidades comparativamente com outros 
materiais, como a placa de gesso ou de madeira, conforme segue: 

• Resistência ao fogo (sem ignição nem propagação do fogo) 
• Resistência ao som 
• Resistência a temperaturas extremas 
• Resistência à água (caso se cumpram as diretrizes de 

aplicação) 
• Resistência a diversos organismos vivos (fungos, bactérias, 

vermes, etc) 
• Resistência a diversos químicos 
• Amigo do ambiente, sem emissão de gases nocivos 
  

PLACA DE TABIQUE SECO FICHA INFORMATIVA DO PRODUTO 

Consultar Manual de Instalação 



6.  Aplicações.       

 Tabique interior: 

PLACA DE TABIQUE SECO FICHA INFORMATIVA DO PRODUTO 

• Divisórias de alta qualidade no interior do edifício 
• Resistente a impactos e resistente ao fogo 
• Melhoria do isolamento acústico 
• Como base de suporte à aplicação de azulejos e 

resistente à humidade 

 Solos interiores: como suporte de cerâmica e outros materiais. 

 Tetos: como teto falso contínuo e posterior pintura. 

A garantia do produto só é válida quando todas as diretrizes de aplicação 
dadas pela EURONIT forem rigorosamente respeitadas. Em caso de dúvida 
ou alteração no que diz respeito à aplicação do painel, aconselhamos sejam 
pedidas recomendações específicas à EURONIT. Sob nenhuma 
circunstância pode a EURONIT ser responsabilizada caso os seus painéis 
sejam aplicados sem sua aprovação. 

7.Cuidados em obra.       

Cortar 
Quando o painel está a ser processado tem de ser devidamente apoiado 
para que o painel não quebre. A bancada de corte tem de estar estável e 
não pode vibrar. O painel não pode estar sob tensão aquando do corte. O 
painel deve de estar livre de qualquer vibração e tensão para que o 
processo resulte num corte perfeito. 

 Serra fixa, serra circular de rotação lenta com lâmina de pontas 
de carboneto ou serra circular de rotação rápida com lâmina de 
pontas de diamante. 

 Serra circular manual (com guia) de rotação lenta com lâmina de 
pontas de carboneto ou serra circular manual (com guia) de 
rotação rápida com lâmina de pontas de diamante. 

 Serra tico-tico com dentes de carboneto. 
 Corte: cortar ambos os lados com faca widia de dente de 

carboneto e separar as partes sobre um suporte devidamente 
apoiado. 

 
Acabamento dos bordos: 

 Usar plaina ou máquina para rebaixar os bordos. 
 Lixar. 

Perfuração: 
 Para buracos: broca helicoidal com ponta em carboneto com um 

ângulo de 60° 
 Aberturas redondas: serra de coroa com dentes de carboneto. 
O painel deve de estar bem apoiada, principalmente na zona a 
perfurar (como por exemplo numa superfície de madeira). 

Acessórios de fixação: 

Dependendo da aplicação podemos utilizar os seguintes acessórios 
de fixação (ver instruções de aplicação para mais informações). 
Podemos também escolher o material ( aço inoxidável, galvanizado 
ou fosfatado) dependendo da aplicação pretendida. 
de madeira). 

 Parafusos: podem ser aparafusados diretamente sem pré 
perfuração; 

 .Pregos: podem ser pregados diretamente sem pré perfuração. 
Pode ser usada máquina pneumática para o efeito. 

 .Grampos: a máquina pneumática para o efeito deverá estar 
regulada para uma profundidade constante para não haver risco 
de profundidade excessiva. 

Tratamento das juntas: 

Consultar Manual Técnico. 

8. Saúde e segurança 

Durante o manuseamento do painel podem ser libertadas poeiras que 
podem irritar os olhos e as vias respiratórias. Recomenda-se uso de 
máscara respiratória e óculos de proteção. A inalação de poeiras de quartzo 
de forma continuada e em elevadas concentrações pode conduzir a doença 
pulmonar e risco acrescido de cancro do pulmão. Assim e dependendo das 
condições de trabalho, deve estar prevista o uso de maquinaria adequada, 
com extração de poeiras e / ou ventilação. Para uma informação mais 
detalhada, por favor, verificar a ficha de segurança de acordo com a 
91/155/ECC 

9. Manutenção e limpeza 
Para sujidade menor, lavar com detergente doméstico suave ou solução de 
sabão suave seguido de passagem com água limpa. 

10. Manuseamento e transporte 
Os painéis são embalados em paletes que por sua vez são revestidas por 
material plastificado. Os painéis são armazenados em posição horizontal 
numa superfície plana. A base da palete deverá ser suficientemente 
apoiada para que não haja perigo de deformação dos painéis. O material 
deve ser armazenado em local seco e bem ventilado. Se porventura as 
paletes forem armazenadas no exterior deve haver proteção adicional por 
causa da chuva através de lona ou similar. Se acontecer os painéis ficarem 
molhados, todo o revestimento da palete deve ser retirado e os painéis 
colocados individualmente de forma a secarem completamente. 
Recomenda-se algum tempo de aclimatização dos painéis ao local onde vai 
ser aplicado. O painel deve ser sempre levantado por duas pessoas e 
transportado verticalmente. Certifique-se da proteção entre painéis para 
que a pintura não seja danificada. 

11. Informação técnica adicional 

Para mais informações consultar o Manual Técnico do Hydropanel, o 
Catálogo Comercial, a Tabela atual, a página WEB, etc…. 


