
KNAUF DRYSTAR
Solução segura para ambientes húmidos 
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DRYSTAR. PERFEITO PARA ESPAÇOS 
E AMBIENTES HÚMIDOS.

Knauf Drystar é uma solução segura para ambientes húmidos em praticamente todos as áreas de aplicação. A placa 
Drystar é testada e comprovada e possui uma combinação inovadora de um véu de alta tecnologia e um núcleo de 
gesso especial reforçado com fibra de vidro que o torna repelente à água e resistente ao bolor.

Knauf Drystar é, portanto, uma solução perfeita para:

A fácil instalação da placa Drystar, semelhante à instalação das placas de gesso laminado convencionais, permite a 
liberdade de expressão no design de espaços modernos, mesmo em construções curvas.

A placa Knauf Drystar é uma ampliação consequente da gama de produtos Knauf para atender às exigências dos 
espaços com humidade, de forma sustentável e económica. Uma solução perfeita para tetos suspensos, paredes e 
revestimentos.

ÁREAS DE INTERIOR ÁREA DE SEMI-INTEMPERIE

Área Bem-estar Área de banho Casa de banho Tetos suspensos em beirais, 
arcadas, varandas, etc.

p. ex. Antessala da sauna, 
vestiários e salas para 
relaxamento

p. ex. redor de piscina 
e piscina interior com 
ventilação controlada

p.ex. em edifícios privados, 
públicos, comerciais e 
gastronómicos.

ÁREA BEM-ESTAR ÁREA DE BANHO CASA DE BANHO
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DRYSTAR

A SOLUÇÃO IDEAL PARA A HUMIDADE 
DO AMBIENTE DE CADA ESPAÇO
Quer necessite uma placa de gesso com fibra e véu, uma placa hidrófugada ou uma placa de cimento, quem procu-
rar uma solução com tecnologia seca para quartos e ambientes húmidos, pode confiar em Knauf, uma vez que temos 
o sistema adequado para cada espaço. Garantimos que beneficiam da nossa experiência especializada e do nosso 
assessoramento otimizado para cada tipo de placa.

ONDE PODE INSTALAR A DRYSTAR DE FORMA ÚTIL E ECONÓMICA?
A nossa recomendação para o uso da placa de gesso laminado hidrofugada (PYL H1), placa Drystar ou Placa 
Aquapanel Indoor em sistemas de paredes, revestimentos e tetos são as seguintes:

A placa Knauf Drystar torna-se assim um ótimo complemento à gama Knauf de produtos 
resistentes à humidade, junto com a placa de gesso laminado do tipo hidrófugada H1, a 
placa Diamant a a placa Aquapanel Indoor.

Gama de aplicações  Área  PYL
Tipo H1

PLACA
DRYSTAR

AQUAPANEL®
INDOOR

Interior

Aplicações domésticas Cozinha, casa de banho, lavanderia

Zonas de Bem-estar

Piscina 1

Centros de lazer e 
desporto

Espaços comuns

Áreas de Bem-estar, piscina 2

Balneários

Hotéis e restaurantes Casa de banhos em hotéis, instalações sanitárias

Áreas de Bem-estar, piscina 2

Lavanderias, cozinhas industriais 1

Piscina 1

Centros de saúde 
e clínicas

Casas de banho de pacientes, wc para visitas

Vestiários e casas de banho comuns

Lavanderias, salas de laboratório, cozinhas comerciais

Edifícios de escritórios e 
administração, centros de 
formação e culturais

Casas de banho para visitas

Áreas de banho comuns

Cozinhas industriais

Exterior
Áreas de semi-intemperie Beirais, arcadas, varandas

Soluções para fachadas Consultar sistemas Knauf Aquapanel Outdoor em  www.knauf.pt

Recomendado Adequado Não adequado

1 sem ventilação controlada 2 com ventilação controlada Para piscinas tendo em conta um planeamento de acordo com UNE EN 15288
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DRYSTAR. PERFEITA PARA ESPAÇOS  
E AMBIENTES HÚMIDOS.

POR QUE KNAUF DRYSTAR?

A elevada humidade e as áreas em contacto com água exigem soluções específicas nos sistemas construtivos. É 
necessário ter em conta a composição química e a proteção à corrosão dos diferentes componentes dos sistemas.

Ao mesmo tempo, é importante referir a fácil montagem e as possibilidades de acabamento oferecidas para todos 
os sistemas. Por isso, os sistemas que incorporam a placa Knauf Drystar oferecem os seguintes fundamentos para os 
usos acima descritos:

 A placa Drystar melhora a resistência à humidade em comparação com a placa de gesso laminado 
hidrófuga tipo H1. A absorção superficial total da placa Drystar é menor a 3%, enquanto a placa de gesso 
laminado hidrófugada tipo H1, é menor a 5%.

 A placa Drystar é resistente ao bolor e às bactérias. Alcançando o valor máximo em ensaio conforme 
ASTM D 3273

 Fácil de instalar e revestir como uma placa de gesso laminado convencional.

VÉU ESPECIAL DE ALTA TECNOLOGÍA:
 Hidrófugo com uma elevada resistência ao bolor

 Suporte ideal para cerâmico e revestimentos

NÚCELO DE GESSO ESPECIAL
Resistente à humidade e ao bolor, reforçado com 
fibra de vidro
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DRYSTAR

ACABAMENTO COM PINTURA ACABAMENTO PERFEITO
SOBRE O VÉUNo caso de acabamentos decorativos com  pintura 

em áreas que não têm salpicos diretos de água, 
recomendamos um barramento prévio com Drystar 
Filler 60 em toda a superfície.

A placa Knauf Drystar é o suporte ideal para 
azulejos. Em função dos requisitos, será necessário 
uma betumação à prova de humidade.

ACABADOS E REVESTIMENTOS 
SUPERFICIAIS

DRYSTAR
Para altos níveis de humidade ambiente 
e salpicos de água ocasionais
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AS VANTAGENS, EM RESUMO:
As vantagens que oferecem as soluções Knauf Drystar convencem a qualquer especialista 
em sistemas de construção em seco:

 Hidro-repelente e resistente ao bolor

 Absorção reduzida de água

 Instalação rápida, limpa e seca

 Componentes e serviço facilitados pela Knauf

 Fácil de instalar (similar às placas de gesso laminado Knauf)

 Ideal para acabamentos cerâmicos ou outros tipos de revestimento

 Não se altera com mudanças de temperatura e/ou humidade

 Flexibilidade na montagem

 Execução de desenhos curvos e especiais



PLACA KNAUF DRYSTAR

Placa de gesso especial reforçado com fibra, revestida com um véu hidro-repelente. Tem uma classificação 
ao fogo A2-s1,d0, e é do tipo GM-FH1IR. Estas siglas têm o seguinte significado:

PASTA DE JUNTAS KNAUF DRYSTAR-FILLER 60

Em pó para misturar, altamente resistente,  
repelente à água e resistente ao bolor.

CINTA DRYSTAR

Para um tratamento de juntas perfeito com um 
tratamento especial repelente à água.

PARAFUSOS DRYSTAR ANTI-CORROSIVOS

Segurança e qualidade com uma ação
 de aparafusado óptima.

PERFILARIA PARA AMBIENTES AGRESIVOS C5

Estrutura de canais e montantes com  
galvanizado especial para zonas húmidas.  

Z450 para risco máximo de  
corrosão (C5)
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DRYSTAR NUM SISTEMA.
CUIDADOSAMENTE PROJETADO AO PORMENOR

KNAUF DRYSTAR PERMITE TODO O TIPO DE ACABAMENTOS: A VERSATILIDADE NA 
CONCEÇÃO DE TETOS, PAREDES E REVESTIMENTO NÃO ENCONTRA BARREIRAS E AO 

MESMO TEMPO COBRE AS NECESSIDADES ARQUITECTÔNICAS E DE DESIGN.

 

 

 

2

 

1

3

 4

 

Os componentes do sistema, perfeitamente adaptados e coordenados facilitam instalações de tetos, 
paredes e revestimentos seguros e duráveis em ambientes húmidos.
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Placa de gesso laminado reforçada com fibra: 

Placa corta-fogo com coesão melhorada do núcleo a alta temperatura: 

 Absorção reduzida de água < 3% (A absorção normal é < 5%):

Dureza superficial melhorada: 

Resistência melhorada:
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O nosso Serviço de Apoio ao Cliente e 
o nosso Departamento Técnico estão dis-
poníveis para o ajudar a esclarecer qual-
quer dúvida acerca dos nossos produtos e 
sistemas, bem como sobre os serviços que 
prestamos.

A formação é um dos nossos compromis-
sos. Através da nossa rede de distribuido-
res, associações e instituições, oferecemos 
gratuitamente cursos dirigidos a profissio-
nais da construção, para que conheçam 
melhor os nossos produtos e sistemas, as-
sim como a sua correta aplicação ou ins-
talação para a obtenção do melhor re-
sultado. Disponibilizamos também vídeos 
que contribuem para difundir a aprendiza-
gem sobre os nossos produtos e serviços. 
Encontram-se disponíveis no nosso ca-
nal de YouTube e na nossa página web.

Na nossa página web pode encontrar to-
da a informação técnica sobre os nossos 
produtos e sistemas, a sua qualidade e 
o nosso compromisso com a sustentabili-
dade. Para além disso, colocamos à sua 
disposição uma variedade de ferramen-
tas para facilitar o seu trabalho diário, co-
mo o nosso programa de cálculo e orça-
mentos, o acesso às bases de dados mais 
conhecidas do setor, BIM… Poderá tam-
bém solicitar certificados online que com-
provam a qualidade dos nossos produtos 
e sistemas.

KNAUF DIRETO KNAUF AKADEMIE KNAUF DIGITAL

SOLUÇÕES TÉCNICAS
INOVADORAS E SUSTENTÁVEIS
AO SEU ALCANCE

 Horário:
 Segunda-feira – quinta-feira  

08:00 - 18:00
 Sexta-feira 08:00 - 15:00

 Telefone: 900 106 114/+34 913 830 540

 E-mail: knauf@knauf.es

Advertências legais:

A informação, imagens e especificações técnicas contidas neste catálogo, mesmo estando corretas, salvo erro ou omissão da nossa parte no momento da sua edição, 
podem sofrer variações ou mudanças por parte da Knauf sem aviso prévio. Em qualquer caso, sugerimos que nos consulte se está interessado nos nossos sistemas.

Os objetos, imagens e logotipos publicados neste catálogo estão sujeitos a direitos de Copyright e proteção de propriedade intelectual. Não podem ser copiados nem 
utilizados por outras marcas comerciais.

Edição: 12/2021

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

www.knauf.es      www.kanuf.pt

@Knaufespaña
@Knaufportugal

@Knaufes
@Knauf_pt
@Knaufesp
@Knaufespaña
@Knaufportugal
@Knauf GmbH
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