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JUNTOPLAST PREMOLDADO 
Cordões betuminosos para selagem a frio 

   
DEFINIÇÃO 
 

 

Massa para selagem a frio elaborada a partir de betume asfáltico, plastificantes e cargas minerais que se apresenta sob a forma 

de cordões de 50 cm longitudinais e diferentes diâmetros para se adequar à junta que se pretende selar. 

Classifica-se como BH-II segundo a UNE 104-233. 
 

 

PROPRIEDADES:  

 Permanece plástico durante um tempo indefinido, não se procedendo endurecimento por não conter qualquer dissolvente. 

 Flexível a baixa temperatura. 

 Não flui a elevadas temperaturas ambientes. 

 Apresenta uma elevada aderência ao contorno da junta, admitindo movimentos desta sem se desprender ou fissurar. 

 Boa aderência ao betão. 

 Impermeável. 

 Elevada coesão interna. 
 

APLICAÇÕES: 

 Juntas de dilatação em obras hidráulicas e edifícios. 

 Canais e valas. 

 Depósitos de água não potável. 

 Represas. 

 Pistas de betão. 

 Piscinas. 

 Terraços. 

 

MODO DE UTILIZAÇÃO: 

 

 O suporte sobre o qual se vai aplicar o Juntoplast Premoldado deverá apresentar uma superfície limpa e seca, livre de pó, 

gorduras e outros agentes externos. 

 Recomenda-se impregnar previamente a junta com uma pintura asfáltica, especialmente no caso de superfícies muito 

absorventes. 

 Uma vez escolhido o diâmetro adequado para a junta a tratar, introduzir o cordão aplicando força com os dedos para evitar 

a formação de bolhas de ar. Nesta altura pode ser conveniente o aquecimento da junta a selar com um maçarico, para 

facilitar a sua introdução. 

 A selagem deve ser efetuada nivelando com o contorno da junta através da ajuda de uma espátula quente ou um ferro de 

rejuntar. 

 Em suportes de mistura betuminosa é conveniente aquecer previamente as paredes da fissura até que esta se funda com o 

ligante betuminoso, facilitando assim a aderência do produto. 
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DOTAÇÕES: 

 

Por se tratar de um produto em cordões, a dotação é dada pela longitudinal e largura da junta a tratar. 
 

 
ESPECIFICAÇÕES:  
 

Características Unidade Norma  Mín. Máx. 

Penetração (25 ºC; 150 g; 5 s) 0,1 mm UNE 104281-4.2 -- 235 

Fluência mm UNE 104281-4.3 -- 5 

Aderência a blocos de cimento a -18 ºC 

(profundidade da fissura) 

mm UNE 104281-4.4 -- 6 

 
ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO: 

  

 As embalagens devem permanecer resguardadas da intempérie para que fiquem protegidas tanto do frio como de fortes 

exposições solares. 

 O produto deve ser armazenado em local seco (para evitar a sua degradação) e fresco (evitando a colagem dos cordões entre 

si). 

 Não é recomendável empilhar mais de cinco caixas de altura. 

 O tempo máximo de armazenamento é ilimitado nas suas embalagens de origem, bem fechadas e não deterioradas. 

 

OUTRAS RECOMENDAÇÕES: 

  

 A temperatura de trabalho do produto é de 20-40 ºC. 

 Deve-se evitar a sua aplicação debaixo de condições meteorológicas adversas. 

 A limpeza das ferramentas pode ser efetuada com dissolvente ou através de chama direta. 

 O Juntoplast Premoldado não é adequado para aplicações nas quais pode estar em contato com dissolventes ou 

combustíveis. 
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