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2 – Enquadramento

x
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O trabalho que agora se apresenta resultou das seguintes ações:
•

Informações dos proprietários

•

Inspeção visual do interior da moradia

•

Inspeção visual da cobertura

•

Inspeção visual das fachadas

•

Inspeção visual da garagem

•

Inspeção visual de elementos exteriores

•

Identificação das patologias existentes

•

Levantamento fotográfico

3 – Introdução

4

x

No presente mês de fevereiro de 2021, procedeu‐se à realização de vistoria técnica moradia sita
na Rua em questão.
A vistoria técnica teve como propósito o levantamento, deteção, análise e registo das patologias
/ deficiências existentes, para posterior emissão de relatório técnico com medidas de
reabilitação.

4 – Metodologia x
Os serviços de inspeção técnica e diagnóstico compreendem 2 fases, ou seja, a fase de
diagnóstico e a fase de resultados.
A fase de diagnóstico foi realizada no presente mês de fevereiro de 2021, e compreendeu a
inspeção técnica in situ. Teve como objetivo o levantamento de patologias e do real estado de
conservação da habitação da moradia supracitada.
Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, nº 88 – 4715-385 Braga.
Tlm: 968 513 973

Email: pfernandes@renovabit.pt

Site: www.renovabit.pt

A fase de resultados, é a que agora se materializada com o presente relatório que é composto,
pelo relatório técnico e soluções técnicas a considerar aquando da reabilitação.

5 – Parecer Técnico / Diagnóstico

x

Com o presente capítulo pretende‐se fazer uma apresentação geral das principais patologias
(macro) detetadas no âmbito da presente inspeção técnica e diagnóstico, assim como,
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apresentar soluções construtiva a ter em consideração, aquando da reabilitação.

5.1 – Exterior - Fachadas

x

As fachadas encontram-se fissuradas, com presença de água pelo seu interior, com
escorrimentos vário e sem isolamento térmico:

5.1.1 – Causas das patologias

x

As principais patologias são os elevados esforços de compressão e ação cíclica dos fenómenos
ambientais tais como o vento, variações térmicas e higroscópicas e deformação estrutural do
edifício.

5.1.2 – Soluções Construtivas

x

Propomos a reabilitação desta fachada através de sistema com isolamento pelo exterior (ETICS
- External Thermal Insulation Composite System), vulgo capoto, de modo a resolver os
problemas de infiltrações e condensações no interior da moradia.
A instalação de um sistema ETICS permite a acumulação de calor na parede isolada e aproveitar
a inércia térmica do muro de suporte. O aumento da inércia térmica interior permite uma
melhoria do conforto térmico no inverno, uma vez que toda a massa de isolamento do edifício
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pode armazenar calor. No Verão, as paredes atuam como reguladoras da temperatura,
absorvendo o calor durante as horas mais quentes do dia para transmiti-lo durante a noite, o
que também melhora o conforto térmico nesta estação. Quanto maior for o isolamento térmico
das paredes exteriores maior será a sua temperatura superficial interior e menor será a
possibilidade de condensação. O correto isolamento térmico das paredes exteriores é uma das
melhores medidas preventivas para evitar as condensações superficiais no futuro.
Melhoria do conforto térmico - Evita a fuga do calor das paredes para o exterior no Inverno e,
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no Verão, impede a entrada de calor do exterior para o interior, proporcionando um ambiente
mais fresco e garantindo o conforto térmico nas casas, durante todo o ano.
Diminuição do custo da energia - No que diz respeito ao aquecimento e arrefecimento da casa,
pois permite que os ambientes interiores mantenham temperaturas adequadas ao longo de
todo o ano sem intervenção de aparelhos climatizadores.
Melhoria substancial da qualidade do ar - No interior da sua casa através da redução significativa
da humidade e condensação.
Diminuição das condensações superficiais e internas - Uma vez que com o equilíbrio térmico
existe uma maior estabilidade da temperatura interior, face à exterior, diminuindo assim a
ocorrência das condensações.
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Lavagem
Lavagem a jato de pressão controlada em toda a área de intervenção, com aplicação de um
agente de limpeza desengordurante e desincrustante Kärcher RM 623:
•

Rácio de mistura com água - 1:10

•

Deixar atuar durante alguns minutos

•

Posteriormente, enxaguar abundantemente com água
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De seguida aplicar de agente Saneador. Descal® / Cloro LF® da KALON.
•

Diluir 10% em água

•

Aplicar com um sistema de pulverização
(aplicador profissional para ácidos)

•

Deixar atuar durante alguns minutos.

•

Posteriormente,

enxaguar

abundantemente

com água

Tratamento de fissuras - Avaliação e tratamento de consolidação/estabilização de
fissuração estrutural e de ligação ativas, (consiste em picagem no rebordo marginal
(aprox.10cm para cada lado) conforme norma, preenchimento com mástique acrílico
Sikacryl® S no fundo das fissuras, com fornecimento e aplicação de argamassas
compostas não retrateis, armada com tela com tratamento antialcalino de
aprox.165grm./m2.
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Armadura à vista
A superfície em questão deverá ser sondada na sua proximidade para deteção de zonas a
descolar. Estes locais devem ser recortados por forma a se obter arestas retas. Picar a zona a
reparar, eliminando materiais soltos e criando rugosidade na superfície. Descobrir as armaduras
oxidadas e limpar a ferrugem por escovagem ou, de preferência, com jato de areia, limpando à
posteriori a sua superfície.

8

Aplicar revestimento anticorrosivo tipo “weber.rep fer” nas
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armaduras já limpas. Mexer ligeiramente antes da aplicação. Aplicar
sobre as armaduras com pincel ou trincha em duas camadas
(intervalo entre camadas de 1 hora). Após secagem do primário,
humedecer abundantemente o betão e deixar absorver a água. Por
fim, proceder à regularização da superfície com e acabamento, com
respetiva pintura.

Sistema ETICS – EPS de 60 mm
(fonte: Associação Portuguesa dos Fabricantes de Argamassas de Construção)

Remoções:
Remoção de rufos metálicos, tubos de queda, capitéis e qualquer outro elemento da fachada
que impeça a sua colocação uniforme, incluindo transporte de entulho a vazadouro público
autorizado.
Antes de se iniciar
•

A aplicação deve ser efetuada a temperaturas entre 5ºC e 30ºC.

•

O suporte deve estar plano e limpo.

•

Em caso de chuva, evitar que esta entre em contato com as placas de isolamento.

Arranque do sistema
No arranque do sistema deve ser garantido o nivelamento e a proteção mecânica e à humidade
da primeira fiada de painéis isolantes. Tal pode ser conseguido com a utilização de um perfil de
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arranque ou então recorrendo a técnicas alternativas que garantam os mesmos resultados. A
colagem das placas isolantes (Aglomerado de cortiça expandida ICB, Lã mineral MW,
Poliestireno Expandido EPS, Poliestireno Extrudido XPS,...) ao suporte é efetuada mediante a
aplicação de argamassas especiais, em pó, em pasta ou espumas.
Colagem das placas
Devem ser respeitadas as indicações dos fabricantes, descritas na ficha de técnica do produto,
no que concerne à preparação da argamassa de colagem. A aplicação da argamassa de colagem
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deverá ser efetuada de forma que entre a placa isolante e o suporte não passe ar e, sempre que
possível, a placa deverá ser colada totalmente à superfície do suporte, de forma a minimizar os
fenómenos de curvatura das placas. Sempre que o desvio da planeza do suporte seja superior
10 mm, medido com régua de 2 m, corrigir com reboco adequado segundo a EN 998-1.

A argamassa de colagem deve ser aplicada sobre as placas de isolante somente de duas formas,
no entanto recomendamos a primeira:
Colagem total - A argamassa de colagem deverá ser espalhada na totalidade da superfície da
placa isolante;
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Colagem perimetral com pontos - A argamassa de colagem deverá ser espalhada no perímetro
da placa e pontos ou cordões transversais no centro do mesmo, garantido uma área de colagem
igual ou superior a 60%.

Relatório de Patologias
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Método de colagem por cada tipo de placa isolante:
•

Poliestireno Expandido (EPS) ou Poliestireno Extrudido (XPS) – colagem perimetral com
pontos ou colagem total;

•

Lã Mineral (MW) ou Aglomerado de Cortiça Expandida (ICB) – Colagem total. Para
melhorar a aderência da argamassa de colagem à placa, poderá ser necessário aplicar
um primeiro barramento fino na placa e depois aplicar a argamassa de colagem para
efetivar a colagem da placa ao suporte.

Método de colagem por cada tipo de suporte: A colagem é influenciada pelo tipo de suporte.
•

Se o suporte for betão ou reboco plano, a argamassa de colagem é espalhada na
totalidade da superfície da placa isolante, utilizando uma talocha dentada nº10.

•

Se o suporte for alvenaria, a argamassa de colagem é disposta no perímetro da placa e
pontos ou cordões transversais no centro do mesmo, garantido uma área de colagem
igual ou superior a 60%.

•

Se os suportes forem pintura ou cerâmico, utilizar somente método de colagem total.

Colagem das placas
A colagem das placas é realizada aplicando a argamassa de colagem na superfície da placa
isolante utilizando um dos métodos descritos anteriormente. A aplicação das placas isolantes
será feita partindo de baixo para cima, colocando-as com o lado maior na posição horizontal,
dispondo-as contra fiadas (o desfasamento das juntas verticais deve ser de pelo menos 25 cm).
Deve-se assentar o painel imediatamente após o espalhamento da argamassa de colagem.
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Nas esquinas as placas serão travadas, perfeitamente encostadas, sem folgas, a fim de beneficiar
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do máximo poder de aderência. Utilizar somente placas inteiras ou meias placas nos
travamentos de esquinas.

Na colagem da última fiada de placas isolantes que confina com o beirado ou rufo, pode preverse o método de dupla colagem (painel e suporte) entrecruzado: aplicação dentada com dentes
dispostos verticalmente no painel e horizontalmente no suporte, de forma a eliminar a
penetração e escorrimento de água no seio do paramento no caso duma eventual infiltração.
No entanto, o sistema no topo deve ser sempre protegido pelo beirado ou rufo. Durante o
assentamento das placas deve-se ter cuidado para que a argamassa de colagem não reflua nas
juntas entre painéis, evitando pontes térmicas.
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Após o assentamento, exercer uma ligeira pressão com uma talocha, para aumentar a aderência
ao suporte, ajustando o alinhamento com os painéis adjacentes. É importante controlar
frequentemente a planeza e de toda a superfície com uma régua de nível. Se, após a realização
da colagem, existirem algumas folgas nas juntas, é necessário preenchê-las com material
isolante ou uma espuma expansível (consultar as indicações do fabricante), nunca com a
argamassa, já que criará pontes térmicas. Este preenchimento deverá ser efetuado em toda a

12
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espessura da placa.

Nos vãos de portas e janelas ou na presença de materiais distintos (p. ex. tijolo e betão) as juntas
entre placas não devem coincidir com as esquinas dos vãos ou do perímetro dos materiais
distintos. As juntas de dilatação existentes na fachada devem de ser respeitadas e nunca devem
ser cobertas com painéis. É recomendado a utilização do perfil para juntas de dilatação. No
remate das placas isolantes com elementos rígidos de contorno (caixilhos, peitoris, beirados,
muretes, etc.), deve ser prevista uma junta de pelo menos 5 mm, de forma a poder ser
preenchida com material elástico impermeável compatível com o material da placa isolante.

Nota: Se a aplicação do sistema se atrasar e originar uma exposição prolongada aos raios UV
dos painéis de EPS, os mesmos devem ser lixados previamente à aplicação do revestimento.
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Nivelamento das placas
Atendendo à elevada planeza exigida pelo sistema, tem-se de assegurar que na colagem, os
painéis ficarão os mais nivelados possíveis. No caso de painéis de EPS poderão ser
posteriormente lixados, mas, noutros painéis isolantes térmicos, as irregularidades irão notar-
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se, só disfarçáveis aumentando a camada de recobrimento das placas.

Fixação mecânica das placas
Adicionalmente à colagem (mas nunca em alternativa) pode ser prevista a fixação mecânica das
placas, que serão aplicados após o endurecimento da argamassa de colagem. Usar somente
buchas que cumpram com o requerido na ETAG 014. A escolha das fixações será feita em função
do suporte e do painel isolante, seguindo as instruções do fabricante. Nos casos em que se opte
por colagem perimetral com pontos das placas, a fixação mecânica deve coincidir com zonas
onde exista argamassa de colagem na placa. As buchas são distribuídas no perímetro da placa
e no centro da mesma (exceto para MW - consultar as figuras seguintes), numa quantidade de
6 a 8 por m2. Em condições específicas poderão ser necessárias fixações adicionais
Nas esquinas as placas serão travadas, perfeitamente encostadas, sem folgas. A fim de beneficiar
do máximo poder de aderência. Utilizar somente placas inteiras ou meias placas nos
travamentos de esquinas.
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A furação deverá ser efetuada mediante os seguintes métodos:
•

Método martelo/ percussão - para suportes de betão e tijolo maciço;

•

Método normal - para suportes de tijolo furado.

A profundidade do furo não deve ser superior a 1-1,5 cm, no que respeita ao comprimento da
bucha.
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Número e disposição das fixações mecânicas das placas
O número de fixações mecânicas segundo a ETAG 014, dependerá dos seguintes fatores:
•

Resistência ao arranque da fixação ao suporte;

•

Tipo e qualidade da placa isolante;

•

Altura do edifício;

•

Posição, local e forma do edifício;

15
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São utilizados dois esquemas para a disposição das fixações mecânicas das placas:
•

Esquema em T, para as placas em Poliestireno Expandido (EPS), Aglomerado de Cortiça
Expandido (ICB) ou Poliestireno Extrudido (XPS) - As buchas devem ser aplicadas em
todas as interceções/juntas das placas e mais uma ao centro.

•

Esquema em W, para as placas em Lã Mineral (MW). Cada placa é fixada com 3 buchas,
sendo estas aplicadas a uma distância de cerca de 5-10 cm dos lados da placa.

Aplicação da Fixação Mecânica
As buchas só serão aplicadas quando as placas estiverem suficientemente aderidas.
•

As buchas devem ficar embutidas no painel;
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•

Segundo o tipo de bucha, o parafuso será martelado ou aparafusado;

•

Verificar a correta fixação ao suporte da bucha;

•

Remover as buchas que por qualquer motivo tenham ficado danificadas ou soltas.

Colocar nova fixação usando um novo furo. Tapar o remanescente com material isolante ou
espuma.
Reforços diagonais de vãos

16
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Nos cantos das portas e janelas é necessário inserir redes de reforço diagonais a serem aplicadas
no suporte antes de aplicar o barramento armado e ser fixado de modo que as bordas das tiras
estejam diretamente no canto com uma inclinação de cerca de 45 °. As faixas de rede
normalmente têm um tamanho de aproximadamente 200 x 300 mm. Podem ser utilizadas redes
pré-moldadas.

Proteção de partes da fachada sujeitos a cargas mecânicas particulares
Nesta fase serão aplicados os elementos de reforço das arestas da fachada (esquinas,
pingadeiras e contorno de vãos), colados com a argamassa de revestimento das placas. Estes
elementos não devem ser fixados com buchas ou pregos, mas colados ao painel isolante,
comprimindo contra a esquina e fazendo refluir o adesivo em excesso através dos furos
preexistentes no perfil. Não existe sobreposição de perfis e a aplicação é anterior ao reforço
integral dos painéis isolantes.

Av. Frei Bartolomeu dos Mártires, nº 88 – 4715-385 Braga.
Tlm: 968 513 973

Email: pfernandes@renovabit.pt

Site: www.renovabit.pt

Relatório de Patologias

17

Se for requerida uma segunda rede de reforço (p.ex. na zona do lambril), devemos assegurarnos que é aplicada sem sobreposição e somente após endurecimento suficiente (consultar
instruções do fabricante) da rede de base.

Aplicação da argamassa de revestimento
A argamassa de revestimento é aplicada por barramento com talocha em inox (liçosa/palustra),
numa espessura uniforme de aproximadamente 4 mm, executada em duas camadas. A primeira
camada é executada com talocha dentada de 50 cm (dente de 6 mm), por forma a obter uma
espessura de camada com cerca de 2 mm, sobre a qual se incorpora em fresco uma rede de
fibra de vidro antialcalina, com malha aproximada de 4 mm e peso superior a 145 g/m2, que
deve ficar perfeitamente esticada e embebida na argamassa, não devendo nunca ser esmagada
de forma a posicionar-se a meio da espessura total da argamassa de revestimento.
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Para garantir a continuidade de esforços deve existir uma sobreposição com pelo menos 10 cm
entre faixas de rede, inclusivamente na ligação com a rede dos perfis de remate e reforço. Após
endurecimento da primeira camada proceder-se-á à aplicação da segunda (também de 2 mm
de

espessura),

formando

uma

superfície

homogénea

e

desempenada,

ocultando

completamente a rede.

Aplicação do revestimento final (revestimento espesso colorido)
Quando a superfície da argamassa de regularização estiver perfeitamente seca (consultar
indicações do fabricante da argamassa), procede-se à aplicação do primário, para uniformizar a
absorção do suporte e eliminar o efeito agressivo para o material de acabamento da alcalinidade
típica da argamassa de revestimento.
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Após o período de secagem da argamassa de revestimento indicado pelo fabricante, pode ser
executado o acabamento utilizando um revestimento espesso colorido, em pasta, aplicado
segundo as instruções do fabricante.
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A utilização de cores escuras em revestimentos finais deverá ser cuidadosamente validada
garantindo sempre um coeficiente de absorção de radiação solar (α) inferior a 0,7. Esta restrição
está relacionada com a exposição à radiação solar a que é submetida a fachada do edifício, que
gera temperaturas nos materiais da superfície do Sistema ETICS que podem superar facilmente
os 50°C, acelerando a sua degradação. Desaconselha-se, portanto, a utilização de cores escuras
que agravam esta condição. Após secagem do acabamento, deve ser feita uma selagem do
remate da superfície deste com os elementos de contorno (caixilhos, platibandas, rufos, etc.),
aplicando um cordão de material selante elástico do tipo mástique.
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A superfície acabada deve permitir o mais possível a perceção de uma planimetria regular. Para
que se consiga obter tal objetivo, é importante que desde a colagem das placas isolantes este
cuidado esteja sempre presente, procurando sempre em cada fase do trabalho obter superfícies
o mais regulares possível, sem irregularidades superiores a 1mm. A utilização de materiais de
acabamento com alguma textura ajuda a diminuir a perceção de pequenos defeitos de
irregularidade superficial que tendem naturalmente a resultar do trabalho de aplicação manual.
Devem ser evitados os materiais com texturas finas ou lisas, já que tornarão mais evidentes as
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pequenas imperfeições das superfícies.

Soleiras
As soleiras, de preferência, devem ser contínuas, ou seja, de peça única, de modo a evitar
descontinuidades. As mesmas não devem ser constituídas por materiais porosos, de modo a
não absorverem, ao longo do tempo, humidades exteriores.

Sistema ETICS – Esquema geral

.
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Sistema ETICS – Sistema recomendado - Baummit
Argamassa StarContact
Argamassa adesiva e argamassa base de reboco de elevada capacidade adesiva.
A superfície de aplicação deve estar limpa, seca, sem gelo,
nem pó e sem partículas soltas. Deve ser resistente e não
hidrófuga.
Durante o tratamento e o processo de união, a temperatura
ambiente, dos materiais e da base deve ser superior a +5°C.
É necessário proteger a fachada contra a influência solar
direta, contra a chuva e contra ventos fortes (p. ex. com uma rede de proteção para andaimes).
A elevada humidade atmosférica e/ou as baixas temperaturas podem aumentar ligeiramente o
tempo de secagem. Não é possível aplicar argamassa adesiva sobre painéis de isolamento de
fachada que tenham estado expostos durante mais de duas semanas a radiações UV (painéis
amarelados), devendo-se voltar a lixá-los superficialmente e eliminar o pó. Antes de aplicar
qualquer outro revestimento, é necessário esperar um mínimo de 2-3 dias), algo fundamental
para o revestimento ficar com um aspeto seco e uniforme, sem zonas húmidas
Mistura: misturar a cola em pó com água pura e mexer com um agitador adequado até se
conseguir uma massa sem grumos (num misturador contínuo, adicionar água constantemente
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e misturar posteriormente com um agitador). Deixar repousar cinco minutos e voltar a mexer.
Tempo de aplicação: Aprox. 1,5 horas. Não é possível “recuperar” o material já solidificado ao
adicionar água. Não é permitido adicionar outros produtos (p. ex. anticongelante ou aglutinante
rápido).
EPS 100 – 40 mm / 60mm
O poliestireno expandido ou EPS, é um plástico celular rígido,
fabricado a partir da moldagem de grânulos pré-expandidos de
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poliestireno expansível que representa uma estrutura de célula
fechada preenchida por ar.

Rede StarTex
Malha em fibra de vidro antialcalina.
A malha é aplicada nas placas com talocha de aço inoxidável
dentada (entalhes de 10 mm), sem vincos e com bordas
sobrepostas de 10 cm. A malha deve ser coberta com pelo
menos 1 mm (0,5 - 3 mm no máximo nas bordas sobrepostas)
de argamassa de reforço. Após ajusto deverá ser aplicado
adicionalmente entre 1 a 2mm da argamassa.

Isolante UniPrimer
Agente adesivo e equilibrado de absorção, que permite uma coloração uniforme do
revestimento final e uma impermeabilização adicional da superfície de aplicação.
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Durante a execução, a temperatura ambiente, dos materiais e
da base deve ser superior a +5°C. É necessário proteger a
fachada contra a influência solar direta, contra a chuva e contra
ventos fortes (p. ex. com uma rede de proteção para andaimes).
A superfície de aplicação deve estar dura e seca.
Misturar lentamente e totalmente a base universal Baumit UniPrimer com um misturador. Se
necessário, é possível ajustar a consistência do preparado ao adicionar uma pequena quantidade
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de água. Aplicar uniformemente a base universal Baumit UniPrimer em toda a superfície, com
um rolo ou uma trincha. Em caso de temperaturas elevadas, recomenda-se aplicar uma segunda
demão de primário. Em caso de uma aplicação dupla de primário (p. ex. em caso de reacções
diferentes em termos de absorção), é necessário respeitar um tempo de mínimo de secagem de
24 horas antes de cada aplicação. Não misturar com outras tintas. Trabalhar de modo uniforme
e sem

SilikonTop - 1, 5 granulagem
Reboco final de resina de silicone de camada fina (de acabamento), pronto a aplicar, em pasta.
Massa de acabamento para o Sistema de Isolamento pelo Exterior (CAPOTO), pronto a utilizar,
constituído por agentes aglutinantes orgânicos e resinas de silicone, substâncias minerais de
enchimento, pigmentos corantes, aditivos e água. Grão de 1,5mm cada balde rende cerca de
10m2. e o de 1mm cerca de 12,5m2
Antes de ser aplicado, o reboco Baumit SilikonTop deve ser totalmente misturado com a ajuda
de misturador. Se necessário é possível ajustar a
consistência do preparado ao adicionar uma
pequena quantidade de água. O reboco deve ser
aplicado na sua totalidade com a ajuda de uma
talocha de aço inoxidável. Finalmente, deve ser
raspado até se obter uma textura granulada e
imediatamente esfregado com uma tábua sintética
de aplanar.
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Silikoncolor
Recomenda-se a pintura das fachadas com tinta à base de resina de silicone. SilikonColor deve
ser bem misturado antes da aplicação.
•

1ª demão - aplicar SilikonColor, diluída com máximo
de 20% de água

•

2ª demão - aplicar SilikonColor, diluída com máximo
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de 10% de água

Sugere-se, em alternativa ao EPS 100, a aplicação Aglomerado de Cortiça Expandida
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5.2 – Exterior – Cobertura inclinada

x

A cobertura é constituída por telha cerâmica tradicional, encontrando-se em razoável estado de
conservação, com a exceção da chaminé.

REGISTOS FOTOGRÁFICOS
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5.2.1 – Sistema Imperalum

x

Análise do suporte para identificação dos condicionantes, nomeadamente estado da base e
espessura disponíveis.
Preparação do suporte para aplicação do novo sistema de impermeabilização / isolamento
térmico, tal como, limpeza, estabilização e regularização, sempre que necessário.
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Dever-se-ão respeitar as exigências regulamentares e/ou limitações de cargas, caso existam.
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Imperkote F
É uma emulsão betuminosa não iónica de especto pastoso, solúvel em água e misturável com
areia, cimento, gravilha, fibras minerais, etc. É constituída por betumes e aditivos, sendo
filerizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade. Uma vez
obtida a secagem da emulsão, por evaporação da fase aquosa, consegue-se uma camada
contínua, que não flui a temperaturas elevadas e que se mantém inalterada mesmo em contacto
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prolongado com água.

Membrana betuminosa para utilização em sistemas de impermeabilização e isolamento acústico.

POLYXIS R40
Esta membrana é obtida por recobrimento das duas faces das respetivas armaduras de poliéster,
com uma mistura contendo betume, polímero APP e cargas minerais de carbonato de cálcio. É
acabada na face inferior com filmes de polietileno, e na face superior com granulado de xisto
As membranas, POLYXIS R40 só devem ser aplicadas em sistemas totalmente aderentes ao
suporte. Os remates da impermeabilização com elementos emergentes ou imergentes devem
ser objeto de cuidados acrescidos durante a sua execução.
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IFOAM – 60mm
Placas em espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) para isolamento térmico de
edifícios.
A grande resistência à compressão de 300kPa e a total insensibilidade à água das placas de
poliestireno extrudido ifoam ® coberturas, permitem a sua aplicação em coberturas planas
sobre a impermeabilização, em sistema designado de cobertura invertida.
A rapidez de aplicação e facilidade de corte que permite a adaptação do isolamento a
pontos singulares da cobertura, o encaixe a meia madeira que diminui pontes térmicas entre
placas, a imputrescibilidade e possibilidade de aplicação sob quaisquer condições
metereológicas, fazem de ifoam ® coberturas a melhor solução de isolamento térmico para
os mais variados tipos de coberturas planas, desde coberturas técnicas e não acessíveis, a
coberturas transitáveis e coberturas ajardinadas.
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Ripado para assentamento das telhas – moldado no local ou pré-fabricado – fixo ou colado
adequadamente.

Aplicação de telha.
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Execução de isolamento térmico se necessário.

5.2.2 – Sistema Danosa

x

Cobertura inclinada constituída por:
Imprimação betuminosa de base aquosa 0,3 kg/m2, CURIDAN®; membrana betuminosa
autoadesiva de betume modificado com elastómeros SBS, acabamento em película de
poliolefina coextrudida, de 1.5 kg/m2, SELF-DAN® BTM aderida ao suporte por compressão;
isolamento térmico à base de placas de poliestireno extrudido (XPS) DANOPREN® TL-P de 100
mm de espessura total, ranhurado na superfície superior e com juntas perimetrais a meiamadeira, fixo mecanicamente, preparado para receber as telhas curvas com pontos de
argamassa cimentícia.
Produtos providos de marcação CE. Aplicação em obra conforme norma UNE 104401.
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VANTAGENS
▪

Impermeabilização que protege contra possíveis infiltrações por danos nas telhas.

▪

Impermeabilização de alta elasticidade e grande durabilidade.

▪

Aplicação autoadesiva.

▪

Membrana impermeabilizante autocicatrizante.

▪

Impermeabilização monocamada autoadesiva.

▪

Cobertura invertida que melhora a durabilidade da impermeabilização e que evita
condensações entre camadas.

▪

Isolamento térmico de alta resistência à compressão e absorção mínima de água.

▪

Instalação fácil de telha por pontos ou porção continua de argamassa. Graças às ranhuras
do DANOPREN TL-P consegue-se uma perfeita aderência da argamassa.

5.2.3 – Sistema Tectum PRO

x

Incluí garantia BMI de 15 anos. Pode ser construído tanto em telhados com telhas de cerâmica
como de cimento e é composto por telhas e peças - fabricadas com a tecnologia BMI - e
componentes para telhado de diferentes famílias. As suas principais vantagens são:
▪

Sistema técnico completo

▪

Desenhado para montagem de telhado a seco

▪

Microventilação absoluta do conjunto

▪

Impermeabilização completa

▪

Isolamento total do conjunto

▪

Contribui para a eficiência energética – redução de consumos

▪

Composto por produtos ambientalmente sem chumbo.
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▪

Máxima garantia do conjunto.

▪

Remates específicos
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Um dos elementos fundamentais deste sistema é o isolamento modelado Cobert Insulation, que
permite a colocação perfeita de telhas, mediante aparafusamento ou ripado. Este isolamento é
fabricado em Poliestireno Expandido, devidamente modelado em função da forma interior da
telha, e com uma zona delimitada para o encaixe da ripa, o que lhe confere prestações superiores
de isolamento e estanquidade.
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5.3 – Coberturas planas x

5.3.1 – Coberturas planas – Membrana TPO

x

No edificado a construir preconizamos - Cobertura TPO Fixada
TPO é um acrônimo para poliolefina termoplástica e é um tipo de membrana de polimérica que
utiliza soldadura térmica (ar quente) para unir as sobreposições. Estas membranas são isentas
de PCV, betuminosos, isocianetos e não contêm plastificantes. Devido a esta característica o TPO
não perde capacidade flexível, ou seja, não se torna quebradiça e não fissura ao longo do tempo.
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Este sistema isola todos os elementos da cobertura, o que evita pontes térmicas e as inerentes
humidades por condensação garantindo um sistema de impermeabilização totalmente contínuo
e estanque, nomeadamente em claraboias, chaminés, platibandas e caleiros.
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Vantagens da membrana TPO:
•

Ecológicas: Não contamina água e solos e totalmente recicláveis

•

Elevada resistência aos raios ultravioleta (UV), ozono e altas temperaturas

•

Resistente / inibidor de crescimento de raízes

•

Não contém plastificantes e ligantes não moleculares

•

Permite aplicação direta sobre isolamento térmico

•

Resistente à hidrólise – Não apodrece

•

Resistente a ácidos, sal, solventes, óleos e álcool.

•

Sistema contínuo

•

Refletem a luz solar

•

Não existe risco de infiltrações em caso de entupimento

•

Não existem pontes térmicas

•

Não remoção da solução existente

A membrana TPO necessita de manutenção reduzida, pelo que é uma boa escolha para a
reabilitação das coberturas em questão. Uma vez que não implica a remoção das coberturas
existentes, a sua colocação poderá ser efetuada em qualquer altura do ano.
Aplicação de poliestireno extrudido (XPS) ou polietileno expandido (EPS) na onda baixa da telha,
onde necessário, para nivelamento e colocação uniforme do Isolamento térmico.
Aplicação de isolamento térmico de placa rígida de espuma de poliestireno extrudido (XPS) com
juntas perimetrais, realizadas a meia madeira com espessura de 30 mm.
Fornecimento e aplicação de plaquete de polipropileno (45x35), SFS para usar com parafuso
fixador. (pode ser utilizado para fixação do isolamento e da membrana, pode ser usada com
parafusos para betão ou para chapa).
Fornecimento e aplicação de parafuso fixador 6,1x90, para chapa, para utilização com plaquete
redonda de polipropileno.
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Tela TPO 1.5 - 1,50m Fibra Vidro Cinza Claro
Fornecimento de KOSTER TPO light grey, membranas termoplásticas de poliolefinas flexíveis de
base PE, com camada superior e inferior da mesma qualidade e cor. O interior da membrana
contém uma rede de fibra de vidro que garante uma elevada estabilidade dimensional, bem
como uma elevada resistência à perfuração.
Membranas de grande durabilidade - superior a 40 anos quando expostas. Não contêm
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compostos tóxicos e são totalmente recicláveis.
Resistentes aos UV s, granizo, ozono, envelhecimento, ácidos, solventes, óleos, raízes e microorganismos. Podem ser aplicadas diretamente sobre todo o tipo de substratos, inclusivamente
membranas betuminosas antigas e placas poliestireno. Peso - 1,5 kg m2.
Aplicação de Membrana TPO
Soldadura realizadas fundamentalmente por robots automáticos que garantem uma união
perfeita entre as membranas.
Perfil TPO
Aplicação de cordão de mástique acrílico no topo do muro, para evitar a passagem de ar entre
o perfil e a membrana.
Fornecimento de perfil metálico POLYFIN METAL, fixado com tapits cónicos, revestido a TPO
numa das faces, quinado com efeito pingadeira, fixado mecanicamente para vedação e remate
de todo o perímetro da impermeabilização.
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5.3.2 – Coberturas Planas – Telas Cruzadas

x

Sistema de impermeabilização Imperalum

Imperkote F
É uma emulsão betuminosa não iónica de especto pastoso, solúvel em água e misturável
com areia, cimento, gravilha, fibras minerais, etc. É constituída por betumes e aditivos, sendo
filerizada com emulsionantes minerais coloidais que asseguram a sua estabilidade. Uma vez
obtida a secagem da emulsão, por evaporação da fase aquosa, consegue-se uma camada
contínua, que não flui a temperaturas elevadas e que se mantém inalterada mesmo em
contacto prolongado com água.
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Aplicação
•

Como primário em impermeabilização - aplicação de uma única demão diluída a 2/3 de
emulsão e 1/3 de água.

•

Antes de aplicar a superfície deve estar isenta de pó, gorduras, óleos ou qualquer outro
material que prejudique a sua normal aplicação e aderência.

•

Pode aplicar-se com rolo, espátula ou pistola com o mínimo de 8 bar de pressão.

•

Tempo de secagem – inferior a 24h

Tela Polyplas 30
Membrana de betume polímero plastómetro, com armadura em fibra de vidro de 50 gr/m2.
Peso - 3 Kg de betume p/m2. Face inferior e superior em polietileno.

Os rolos devem ser desenrolados sem ficarem sujeitos a tensões e alinhados sobre o suporte
de modo a sobreporem-se longitudinal e transversalmente, ao longo dos bordos respetivos,
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numa faixa correspondente à largura da junta de sobreposição. Essa largura não deve ser
inferior a 0,10 m, correspondendo este valor à faixa efetivamente colada entre as duas
membranas.
Ligação das membranas nas juntas A ligação entre membranas faz-se ao longo das juntas
de sobreposição referidas, em toda a sua largura, e unicamente por soldadura por meio de
chama, não sendo permitida a utilização de betumes, colas ou outros adesivos.
A soldadura deve ser feita de forma que reflua pelo bordo das juntas de sobreposição
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longitudinais ou transversais uma pequena quantidade de betume fundido resultante do
seu aquecimento.
Tela Polyester 40 T
Membrana de betume polímero plastómetro, com armadura em poliéster de 150 gr/m2.
Peso - 4 Kg de betume p/m2. Face inferior e superior em polietileno.

As membranas POLYXIS R40 e POLYSTER 40T devem constituir sempre a segunda camada
do revestimento, ou seja, serão sempre aplicadas sobre a membrana POLYPLAS 30 ou
POLYSTER 40.
As juntas da camada superior do revestimento devem, preferivelmente, ficar desencontradas
em relação às juntas da camada inferior, ou então as duas camadas devem ser aplicadas
cruzadas. O bordo da membrana colocada pelo lado superior das juntas deve ser biselado
com a ponta duma colher de pedreiro ou uma espátula metálica aquecida.
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Ligação das membranas das duas camadas entre si – em superfície corrente ou nos remates
– é feita unicamente por soldadura por meio de chama. Soldadura realizadas com chama de
maçarico, sendo a segunda membrana totalmente aderida à primeira. Gás Propano 11kg

Imperset 200
Material imputrescível, insensível ao ataque de agentes microbiológicos. Tecido não tecido

Relatório de Patologias

de fibras sintéticas com uma gramagem de 200 g/m2. Grande durabilidade, resistente a
ácidos e bases.

Qualquer que seja a camada de proteção pesada, deve interpor-se entre ela e o
revestimento de impermeabilização uma camada de dessolidarização e reforço constituída
por um material adequado (por exemplo, a manta de geotêxtil IMPERSEP ou outras mantas
de geotêxtil com pelo menos 200 g/m² de massa). Esta camada de dessolidarização, no caso
de a proteção pesada ser constituída por betão armado, deve ser formada por um leito de
areia com cerca de 40 mm de espessura ensanduichado entre duas folhas de papel kraft.

Em caso de isolamento térmico – IFOAM – 60mm
Placas em espuma rígida de poliestireno extrudido (XPS) para isolamento térmico de
edifícios.
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A grande resistência à compressão de 300kPa e a total insensibilidade à água das placas de
poliestireno extrudido ifoam ® coberturas, permitem a sua aplicação em coberturas planas
sobre a impermeabilização, em sistema designado de cobertura invertida.
Esta

inversão

de

posições

permite

proteger

a

impermeabilização

quer

de

eventuais agressões mecânicas, quer da degradação acelerada por ação das constantes
variações térmicas exteriores ou da radiação ultravioleta, aumentando a eficiência e
longevidade do sistema.
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A rapidez de aplicação e facilidade de corte que permite a adaptação do isolamento a
pontos singulares da cobertura, o encaixe a meia madeira que diminui pontes térmicas entre
placas, a imputrescibilidade e possibilidade de aplicação sob quaisquer condições
metereológicas, fazem de ifoam ® coberturas a melhor solução de isolamento térmico para
os mais variados tipos de coberturas planas, desde coberturas técnicas e não acessíveis, a
coberturas transitáveis e coberturas ajardinadas

Boca Saída Dutral Horizontal Redondo com o diâmetro apropriado
Fornecimento e aplicação de saída de águas pluviais em dutral, compatível e recomendada
para membranas betuminosas.
Esquema de aplicação:
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Em caso de isolamento térmico
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5.4 – Claraboias

x

Se no projeto estiverem contempladas claraboias fixas, aconselhamos o Tubo Solar:
Esta solução canaliza a luz exterior para o interior da caixa de escadas e muito embora a área de
captação da luz exterior seja menor, garante uma iluminação superior. Os tubos solares são uma
excelente solução para evitar pontes térmicas, como as existentes com as atuais claraboias. No
espaço remanescente deverá ser aplicado painel sandwich, devidamente acabado no interior
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com gesso cartonado e no exterior por uma das soluções adotadas.
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5.5 – Chaminés

x

Propomos a colocação de chaminés em “H” por forma a evita o retorno de fumos, mesmo
com ventos fortes.

Colunas - Saída em blocos de cimento
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Chaminés em "H"

Chaminés em "H"

MONTAGEM REPRESENTATIVA FINAL

Chaminés em "H"

IMAGENS REAIS

Aquando da construção desta solução ter-se-á que proceder ao isolamento das
chaminés através de telas ou membranas específicas para o efeito.
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5.6 – Caixilharias x
Recomendam-se caixilharias com rutura térmica classe A+. Aquando
da sua colocação recomenda-se sistema de “compriband” de modo a
evitar contacto dos aros perimetrais com os elementos constituintes
da fachada.
A caixilharia de alumínio tradicional, denominada habitualmente por
Câmara Europeia, é composta por perfis de alumínio de uma só peça.
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O calor, o frio e o ruído, transmitem-se através do perfil com extrema
facilidade.
A caixilharia de alumínio com rutura de ponto térmico, tem a face
interior e a face exterior, separadas por um elemento isolante
composto por duas barras de poliamida reforçadas com fibra de vidro,
apelida-se a este tipo de caixilharia “Corte Térmico”. Este sistema cria,
uma barreira que isola o calor, o frio e os ruídos do exterior,
aumentando o conforto e o bem-estar no interior da habitação.
Todos estamos conscientes da importância de uma janela com vidro
duplo e em como isso é fundamental para o bem-estar de toda a sua família. Todavia, o vidro
duplo perde parte da sua eficácia quando conjugado com o sistema de alumínio sem rutura
térmica.
Numa janela, a superfície do vidro corresponde a 75% do total do vão, e a caixilharia de alumínio
a 25%. Se utilizarmos perfis de alumínio de Câmara Europeia, perderemos a eficácia de
isolamento na área ocupada pela caixilharia, ou seja, 25% da área total. Em contrapartida, se
utilizarmos sistemas de caixilharia de alumínio com rutura térmica, a superfície isolada será de
100%.
Barulho
Se o barulho vindo do exterior for um fator importante, as janelas devem vir equipadas com
vidro acústico. Dois pontos que deverão ter em conta:
•

a espessura de cada vidro que compõem o vidro duplo;

•

a caixa de ar entre esses vidros;
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O ideal para uma correta isolação do barulho, é um vidro duplo assimétrico, ou seja, um dos
vidros tem de ser mais grosso que o outro. A qualidade do caixilho é outro critério para uma
boa isolação térmica: vedantes; peso do caixilho; espessura da estrutura do perfil.
Vidro térmico
Um vidro duplo com Isolação Térmica Reforçada (ITR), é a melhor escolha a fazer para ter a
certeza de performances térmicas adequadas.
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Tenha também em consideração a boa montagem da janela, ou seja, uma janela mal
colocada/montada pode interferir consideravelmente no seu conforto térmico. Todos os
materiais (madeira, pvc ou alumínio) podem hoje ser utilizados graças ao melhoramento da
conceção.
Grelhas de ventilação
Renovar o ar no interior da casa, é uma necessidade vital. Para preservar a qualidade do ar,
eliminar humidades e poluentes, é aconselhável um sistema de ventilação. A aerização
(circulação de ar) das habitações a longo prazo, foi muito tempo deixada ao cuidado das
condutas das chaminés, e dos múltiplos defeitos de isolação das construções. Para todas as
habitações construídas depois de 1982, a ventilação é uma obrigação legal no mercado europeu,
sendo que em Portugal isso ainda não se aplique.
Sem grelhas de ventilação, há o sério risco de condensação nos vidros e de o ar não ser
suficientemente renovado.
Recomenda-se as séries da Cortizo, como garante de qualidade. (https://www.cortizo.com/pt/)i
Estores (se aplicável)
Recomenda-se a aplicação de estores térmicos. Se as persianas tradicionais contribuem de
modo vital para o isolamento das janelas, porque influem significativamente no coeficiente
global de transferência de calor, o valor U e o seu desempenho depende da composição e
espessura das lâminas e da largura do espaço de ar entre elas, é óbvio
que o recurso a persianas térmicas potencia todas estas vantagens.
Os estores térmicos são compostos por réguas em alumínio perfilado
com poliuretano injetado no seu interior com uma densidade de 80
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kg/m3; além disso, são consideravelmente mais leves e muito mais resistentes do que os
tradicionais estores de plástico. Além disso, este tipo de persianas térmicas requer bastante
menos manutenção.
Caixa de estores existentes
Isolamento da caixa de estores através de Flexoterm – Trata-se de
uma solução económica e flexível desenvolvida para o isolamento
térmico e acústico de caixas de estores mais antigas, permitindo,
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simultaneamente, reduzir os custos energéticos e aumentar o
conforto no interior dos edifícios. O sistema de isolamento
FLEXOTERM adapta-se a praticamente a qualquer situação, possibilitando um combate mais
eficiente às pontes térmicas de caixas de estores não isoladas e ao desperdício energético.
Em alternativa – aplicação de sistema IsoEnergy - trata-se de um material de isolamento térmico
que se aplica nas tampas das caixas de estore. Através de um sistema de fixação evite que a
entrada do frio/calor e o ruído invadam a sua casa. Este sistema funciona de modo muito
simples. A aplicação deste sistema consiste nos seguintes passos:
•

Remoção da tampa da caixa de estore;

•

Aplica-se uma tela com as mesmas medidas do vão da
caixa de estore;

•

Fixa-se a tela através dos velcros no interior do vão da
caixa de estore;

•

Recolocar a tampa da caixa de estore.

Caixa de estores novas
A CAIXINOVA R da Represtor, é uma caixa pré-fabricada em poliestireno expandido de alta
densidade, reforçada interiormente com uma estrutura em aço.
É revestida lateralmente por uma base de gesso mineral, o que lhe permite uma melhor
aderência do reboco e uma capacidade de isolamento superior. As extremidades inferiores da
caixa são rematadas por dois perfis de alumínio com aba para alinhamento e sustentação de
rebocos.
•

Elevada capacidade de isolamento térmico e acústico,
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•

Rigidez estrutural,

•

Topos em Poliestireno antichoque ABS. Estes topos são
produzidos com uma configuração específica que permite uma
aplicação simples, rápida e segura de qualquer tipo de estore e
respetivo mecanismo de manobra.
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5.7 – Interiores

x

Nos paramentos interiores que se encontrem total ou parcialmente “enterrados” recomenda-se:
Aplicação pelo interior, de forra em gesso cartonado hidrófugo, incluindo colocação de lã de
rocha:
•

Aplicação de perfil nas paredes de 47 mm

•

Aplicação de lã de rocha de 45mm ULTRACOUSTIC R da Knauf

•

Aplicação mecânica de placas em gesso cartonado KNAUF HIDRÓFUGADA H1

•

Aplicação de barramento geral cruzado (2 barramentos) com massa KNAUF UNIK
HYDRO 1H
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5.8 – AVAC por condutas

x

Sugere-se, se possível a instalação de sistema AVAC, por condutas. Deixamos algumas
fotografias, para poderem aquilatar da sua exequibilidade.
Das várias marcas do mercado, destacamos: Daikin, Mitsubishi Electric e France Air.
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