
Descripción del producto
A placa Knauf Lightboard Horizon é uma placa de gesso laminado muito 
ligeira com 4 bordes afinados 4BA desenvolvida para tetos suspensos 
contínuos. Especialmente projetada para facilitar o tratamento de juntas nos 
dois sentidos, alcançando uma superfície plana e pronta para atingir altas 
exigências de acabamento.
■ Tipo de placa:

EN 520                                                                                   A
NP EN 14190                                                                    operações a) e b)

■ Cor do cartão:            cinza
■ Cor do rótulo:            preto
Medidas
Placa de 12,5 mm 4BA
2000x1200 mm
2500x1200 mm
Armazenagem
Em locais secos e em paletes.
Qualidade
De acordo com a norma NP EN 14190. O produto está submetido a
ensaios de tipo inicial e ao controlo da produção na fábrica que lhe
conferem a marcação CE.

Propriedades
■ Quatro bordes afinados 4BA.
■ Permite atingir niveis de acabamento de pelo menos Q3.
■ Permite juntas em cruz sem risco de fissuras.
■ Montagem fácil e rápida.
■ Pode-se curvar nos dois sentidos.
■ O tipo de borde facilita a planimetria nas superfícies.
■ Não é necessário biselar os bordes. 

Campo de aplicação
As placas Lightboard Horizon 4BA são indicadas para tetos suspensos
que exigem um elevado grau de planimetria e alto nível de acabamento. 
Para obras com elevados requisitos óticos e superfícies expostas a luz 
rasante ou acabamentos satinados.
É um produto adequado para salas com pouca humidade e sem exigências 
de isolamento acústico ou resistência ao fogo.
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Primeira fase: Borde transversal

Primeira fase: Borde longitudinal

Segunda fase: Borde transversal

Segunda fase: Borde longitudinal

Cinta de juntas
Pasta de juntas UniK

Cinta de juntas
Pasta de juntas UniK

Pasta de juntas UniK

Pasta de juntas UniK
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Tratamento de juntas
O tratamento de juntas deve realizar-se com cinta e pasta de juntas em pó 
tipo Knauf UniK ou pastas prontas a usar como Knauf UniK Fill & Finish ou 
UniK Fill & Finish Light.
O número de camadas dependerá do nível de acabamento necessário para 
cada obra (consulte o documento de acabamentos de Eurogypsum), 
podendo alcançar um nível de acabamento do tipo Q2, Q3 ou Q4.
Os tempos mínimos de secagem de cada umas das camadas devem ser 
respeitadas e dependerá do tipo de pasta de juntas. Posteriormente deve-se 
lixar.

Temperatura de trabalho
Durante o tratamento de juntas deve-se evitar alterações de temperatura e 
humidade.
A temperatura não deve ser inferior a +10ºC.

Montagem e instalação
Instalação
A instalação da placa Lightboard Horizon deve ser realizada de acordo as 
recomendações de montagem dos sistemas Knauf de tetos suspensos com 
placa de gesso laminado, consulte os detalhes de montagem na ficha 
técnica D11.pt Knauf Tetos suspensos.
Estrutura    
Os sistemas de teto suspenso com placa Knauf Lightboard Horizon podem 
incluir a estrutura de maestra CD 60/27 ou maestra F47/17 conforme os 
sistemas Knauf D113 ou D112. A diferença com outros sistemas de teto 
suspenso é que as placas se instalam com juntas cruzadas em ambos 
sentidos e o seu tratamento realiza-se com cinta nas duas direções.
Fixação  
As placas devem ser colocadas transversalmente aos perfis secundários. No 
caso de sistemas com placa dupla, não é necessário que a primeira placa 
seja Lightboard Horizon. Deslocar as juntas da segunda camada 
transversalmente em meia placa e longitudinalmente pelo menos 400 mm. 
As placas da primeira camada devem ter o mesmo formato que a placa 
Lightboard Horizon.
Aparafusado
Pode começar por aparafusar as placas do centro ou de um borde, para 
evitar que as placas fiquem com dobras. A placa deve ser colocada 
firmemente contra os perfis e fixada com parafusos Knauf TN.
O comprimento dos parafusos dependerá da espessura total das placas a 
aparafusar. Pode consultar a ficha de produto K53.es Tornillos 
Autoperforantes.
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Borde
longitudinal

Borde transversal

Perfil secundario

Junta em cruz



Dados técnicos
Descrição Unidade Valor Norma

-

Tipo de placa - A
Operações a) y b)

EN 520
NP EN 14190 

Reação ao fogo NP EN 13501-1 Classe A2-s1,d0 (C.2) NP EN 14190
Tipo de borde - -

Tolerância na largura mm +0 / -4 EN 520
EN 520Tolerância no comprimento mm +0 / -5  

Resistência ao vapor de água µ:
Seco
Húmido

EN ISO 10456-

Tolerância na ortogonalidade mm/m ≤ 2,5 EN 520
Tolerância na espessura mm/m +0,5 / -0,5 EN 520

Condutividade térmica λ W/(m∙K) ≤ 0,21 EN ISO 10456
Densidade kg/m3 ≥ 520
Peso (nominal) kg/m2 aprox. 6,5  -

Quatro bordes afinados (4BA)

Placa ligeira com 4 bordes afinados para tetos suspensos com acabamento premium
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Medidas e embalagem
Descrição Largura

mm
Comprimento
mm

Espessura
mm

Unidade de embalagem Código

1200 2000 12,5 50 unidades/palete
120 m2/palé
50 unidades/palete
150 m2/palé

679928

Lightboard Horizon 4BA
1200 2500 12,5 679947

10
4

≥ 550
≥ 210 EN 520

Carga de ruptura por flexão
longitudinal:
transversal: N
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Knauf
  

As características de construção, propriedades estáticas e físicas dos sistemas Knauf somente podem ser conseguidas e garanti-
das, utilizando materiais comercializados pela Knauf e seguindo as indicações de montagem dos nossos folhetos técnicos.

Sistemas de Construção em seco Rua Poeta Bocage, 14 D, 1º C, 1600-581 Lisboa

A documentação técnica encontra-se em constante actualização, será sempre necessário
consultar a última versão através da nossa página Web. www.knauf.pt

Telefone de contato:
Tel.: 217 112 750
Fax: 217 112 759

www.knauf.pt
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Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução parcial ou total sem a autorização da Knauf GmbH España. Garantimos a qualidade dos nossos produtos. As informações técnicas, 
físicas e demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema 
integral. As informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em 
diferentes técnicas de montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar 
o sistema. Qualquer alteração nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu 
comportamento e neste caso a Knauf não se responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.


