
*O balão utilizado nesta imagem é biodegradável

Ainda mais leve e fácil de instalar

KNAUF LIGHTBOARD



MEDIDAS (EN MM)

Knauf Lightboard Horizon A Knauf Lightboard A

PRODUTO ESPESSURA

Knauf Lightboard A

Knauf Lightboard Horizon A

12,5

12,5

LARGURA

1200

1200

COMPRIMENTO

2000

2500

2000

2500

CAMPO DE APLICAÇÃO

São ideais para
quartos residenciais
de recém-construídos
e remodelados.

DESCRIÇÃO

As placas Knauf Lightboard foram
concebidas para uma utilização
exclusiva em tetos suspensos.

Podem ser instaladas em tetos de
divisões com pouca humidade e
sem exigências de isolamento
acústico ou resistência ao fogo.



KNAUF LIGHTBOARD, ALTA TECNOLOGIA 
PARA TETOS AO ALCANCE DE TODOS
O segredo é um núcleo de gesso natural microporoso. Leve, mas resistente. 

Placa Knauf standard de 12,5 mm 

DUAS SOLUÇÕES

Knauf Lightboard A

Placa Knauf standard de 12,5 mm com quatro bordas �nas

Knauf Lightboard Horizon A

Placa Knauf Standard 12,5 x 1200 x 2000

Placa Knauf Lightboard A  12,5 x 1200 x 2500

MESMO PESO

M
AIS DE SUPERFÍC

IE

25%

A evolução nos tetos para facilitar o trabalho, aumentar o rendimento e conseguir um acabamento excelente:

TUDO SÃO VANTAGENS

Mais rendimento, com um peso de 6,5 kg/m2, favorece a instalação em tetos,
com menos esforço e mais facilidade de manuseamento. Menos riscos de lesões. 

Mais respeitador do ambiente, menos emissões de CO2, na produção
e por otimização do transporte. 

A versão Knauf Lightboard Horizon é a solução definitiva para um acabamento
em tetos perfeito, com o menor esforço. 

Em conformidade com a norma UNE EN 520 e a marca N da AENOR.

Reação ao fogo A2-s1, d0

4 

BO
RDAS FINAS

Ú
N

ICA NO MERCADO

100% RECICLÁVEL 

M
AI

S P
LACAS POR PALETE

43%

FACILIDADE DE ARMAZENAGEM
E TRANSPORTE DE MATERIAL 

ATÉ MAIS 30 % DE PLACAS
NO MESMO TRANSPORTE

30%



INSTALAÇÃO
KNAUF LIGHTBOARD
Mesma montagem, mais rendimento

KNAUF LIGHTBOARD HORIZON
Mais um passo para a excelência

Instalação de placas
contraplacadas 

Tratamento de juntas 
ransversais com
cinta e Knauf Unik

Acabamento de juntas
com Knauf Unik

Tratamento de juntas
longitudinais com
cinta e Knauf Unik

Instalação em cruz de
Ligthboard Horizon

Tratamento de juntas
longitudinais com cinta
e massa de juntas
Knauf Unik

Tratamento de juntas
transversais com cinta
e massa de juntas
Knauf Unik

Aplicação da massa
Knauf Unik para tratar
as juntas com um
acabamento perfeito



SUSTENTABILIDADE
Fruto do compromisso da Knauf com a sustentabilidade, nasce a placa Knauf Lightboard. O nosso dever é 
fabricar produtos com o melhor impacto do ambiente, reduzir as emissões de CO2 e restaurar os ecossistemas 
nos quais a atividade foi desenvolvida. Tudo sem esquecer a e�ciência energética e a gestão ótima da água 
e dos resíduos.

A placa leve implica uma maior capacidade de m2 no mesmo transporte, reduzindo o impacto 
por m2 das emissões de CO2 no transporte do material para a obra. Na sua produção 
também são utilizados menos recursos naturais, gesso e água, entre outras matérias-primas.

MENOS UTILIZAÇÃO
DOS RECURSOS

NATURAIS

MENOS IMPACTO
POR m2 DE CO2

MENOR PESO
DE RESÍDUOS

MAIOR CAPACIDADE EM
m2 POR TRANSPORTE

FÁCIL E RÁPIDO
DE INSTALAR



KNAUF DIRETO KNAUF AKADEMIE KNAUF DIGITAL

O nosso Serviço de Atendimento ao 
Cliente e o Departamento Técnico estão à 
sua disposição para o ajudar a resolver 
qualquer dúvida que tiver sobre os nossos 
produtos e sistemas, bem como sobre os 
serviços que oferecemos.

A formação é um dos nossos compromissos. 
Através da nossa rede de distribuidores e 
associações e instituições, oferecemos 
gratuitamente cursos destinados aos 
pro�ssionais da construção, para que 
conheçam melhor os nossos produtos e 
sistemas, bem como a sua aplicação 
correta ou uma instalação de modo a 
obterem o melhor resultado. Também 
realizamos vídeos com o objetivo de 
divulgar a aprendizagem sobre os nossos 
produtos e serviços. Pode consultá-los no 
nosso canal do YouTube.

No site poderá encontrar toda a 
informação técnica sobre os nossos 
produtos e sistemas, a sua qualidade e o 
compromisso com a sustentabilidade. 
Também pomos à sua disposição várias 
ferramentas que facilitarão o trabalho 
diário, como o nosso programa de 
cálculo e orçamentos, o acesso às bases 
de dados mais conhecidas do setor, BIM, 
etc. Poderá solicitar igualmente certi�ca-
dos online que comprovam a qualidade 
dos nossos produtos e sistemas.

Horário:
Segunda a quinta: das 8h00 às 18h00
Sexta: das 8h00 às 15h00

Telefone: 902 440 460 /+34 913 830 540

E-mail: knauf@knauf.pt 

Advertências legais:

A informação, as imagens e as especificações técnicas contidas neste catálogo, sendo em princípio corretas, exceto erro ou omissão pela nossa parte no momento da 
edição, podem sofrer variações ou modificações realizadas pela Knauf sem aviso prévio. Em qualquer caso, sugerimos consultar-nos se estiver interessado nos nossos 
sistemas.

Os objetos, as imagens e os logótipos publicados neste catálogo estão sujeitos ao copyright e à proteção da propriedade intelectual. Não poderão ser copiados nem 
utilizados noutras marcas comerciais.

Edição: 01/2020

@Knaufespaña
@Knaufportugal

@Knaufes
@Knauf_pt

@Knaufesp
@Knaufespaña
@Knauf GmbH

Knauf GmbH Sucursal em Espanha e Portugal
Avenida de Burgos, 114 _ Planta 6º (Edi�cio Cetil 1)
28050 Madrid _ Espanha

www.knauf.es     www.knauf.pt 03
00

05
06

SOLUÇÕES TÉCNICAS
INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS
AO SEU ALCANCE


