ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR
PARA FACHADAS

Isolamento com LINEA
Um sistema de isolamento térmico exterior consiste numa camada que isola o revestimento exterior de um edifício
para melhorar a eficiência térmica. As características técnicas e as qualidades estéticas superiores dos mosaicos
LINEA tornam-nos numa solução perfeita para sistemas de isolamento térmico exterior elegantes.
Os sistemas de isolamento térmico mantêm a temperatura das paredes limítrofes dentro de valores mais suaves,
gerando assim uma massa térmica ativa que melhora a inércia térmica do edifício. O isolamento térmico, não só
reduz a dispersão de calor, como também otimiza o desempenho da parede em todas as estações do ano.
No verão, ao aumentar o isolamento exterior, o fluxo de calor que exigiria uma utilização intensiva de ar condicionado
é bastante reduzido.
No inverno, as paredes com isolamento contra o frio exterior criam uma permuta térmica quase exclusivamente
com o espaço aquecido interior do edifício.
Com as suas características técnicas e beleza única, os mosaicos LINEA são uma solução ideal para sistemas de
isolamento térmico exterior.

OS PONTOS FORTES DOS SISTEMAS DE ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR LINEA

Resistência mecânica superior

Resistência a choques térmicos

≤ 0,1%
Absorção mínima de água

Elevada resistência ao gelo

À prova de fogo

Resistência das cores à luz solar
e ao desgaste

Resistente a manchas e poluição

Resistente aos agentes atmosféricos

Leve e fácil de instalar

Facilidade de restauração do aspeto
original em caso de vandalismo ou graffiti
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INOVAÇÃO EM REVESTIMENTOS EXTERIORES COM MATERIAIS
CERÂMICOS

Uma residência privada que optou por um sistema de isolamento térmico exterior para resolver o problema de isolamento do edifício e
escolheu LINEA para o revestimento cerâmico exterior. O arquiteto explica os motivos subjacentes à sua escolha.
1. Que motivos o levaram a escolher um sistema de isolamento térmico exterior como a melhor solução para este projeto?
O projeto de renovação foi uma moradia de família isolada, construída no final dos anos 60 numa zona residencial da província de Modena.
Na altura, as casas eram construídas sem ter em conta as restrições e os parâmetros cruciais para o correto isolamento dos edifícios e que,
hoje em dia, são considerados essenciais para obter o máximo conforto (e para reduzir os custos de funcionamento) de qualquer habitação.
O isolamento térmico exterior é o método que melhor otimiza os espaços interiores.
A regulamentação em vigor na Emília-Romanha permite aumentar a espessura das paredes de uma casa sem necessidade de cumprimento
de outras restrições de construção (distâncias desde as linhas delimitadoras e área de superfície total).
2. Que benefícios proporciona o LINEA na aplicação de um sistema de isolamento térmico exterior?
Destacaria, acima de tudo, dois. Do ponto de vista estético, o aspeto do LINEA sugere durabilidade e elegância. A variedade de cores e as
diferentes tonalidades disponíveis na coleção podem mudar completamente o aspeto exterior de um edifício.
Do ponto de vista técnico, a leveza e os tamanhos grandes do material convenceram-me.
A opção de tamanhos grandes permite escolher o melhor posicionamento para os mosaicos na parede, para que todas as fachadas tenham
um aspeto extraordinariamente harmonioso, como uma segunda pele que envolve todo o edifício. No passado, apenas era possível obter
este aspeto utilizando lajes de pedra natural que eram muito pesadas, difíceis de manusear e pouco práticas.
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3. Como tomou conhecimento dos sistemas de isolamento térmico exterior LINEA?
Tomámos conhecimento dos sistemas LINEA em feiras para profissionais, porque tentamos manter-nos na vanguarda das novidades do
mundo da arquitetura e, por isso, quis utilizá-los assim que a ocasião surgisse.

4. Como é que a solução de isolamento térmico exterior se
enquadra na lógica das novas técnicas de construção para
habitações sustentáveis?
Um sistema de isolamento térmico exterior garante um
desempenho superior do ponto de vista da poupança de
energia: um isolamento correto reduz os custos de aquecimento/
refrigeração de um edifício, proporcionando também poupanças
consideráveis em termos do CO2 libertado para o ambiente.
Além disso, todos os materiais de construção devem garantir
uma capacidade de reciclagem completa e ser parte de um
ciclo virtuoso, tanto na fase de produção como no momento da
eliminação dos mesmos.
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Sistema LINEA

TIPO DE SISTEMA
Sistema de isolamento térmico com microventilação
TIPO DE MOSAICOS DE REVESTIMENTO:
Mosaicos cerâmicos LINEA 3PLUS, LINEA 5PLUS e LINEA 6mm em grés porcelânico laminado.
LINEA 3,5mm em situações em que não sejam necessários furos e/ou cortes e com tamanhos até 100 x 100cm.
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MOSAICO:
Nenhuma
TAMANHO DOS MOSAICOS DE REVESTIMENTO:
50x50cm – 50x100cm – 60x120cm - 100x100cm - 120x120cm
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2.1 – Tipos de isolamento térmico

Sistema LINEA
1. PAINEL EPS
Painel de isolamento rígido em espuma de poliestireno
expandido aglomerado para isolamento exterior de edifícios. O
seu excelente desempenho, estabilidade dimensional e facilidade
de instalação tornam-no num dos materiais de isolamento mais
populares.

1

2

3

4

5

6

2. PAINEL XPS
Painel de isolamento rígido em espuma de poliestireno extrudido
para isolamento térmico exterior.
3. PAINEL PUR
Painel em poliuretano, adequado como isolamento para as
paredes exteriores de edifícios. O seu elevado desempenho
térmico torna-o num material particularmente adequado a
isolamento com espessura reduzida.
4. PAINEL EM LÃ MINERAL
Painel rígido anti-incêndio em lã mineral de alta qualidade,
específico para o isolamento de edifícios. A sua estrutura oferece
elevada permeabilidade de vapor, baixa absorção de água, grande
força mecânica, instalação fácil e excelente desempenho em
termos de isolamento térmico e ruído. Isto reduz drasticamente
o consumo de energia no verão e no inverno, ao mesmo tempo
que melhora o conforto no interior.
5. PAINEL EM CORTIÇA
Painel que isola do frio e do ruído, fabricado em granulado de
cortiça natural, não tóxico, totalmente ecológico, sem odor, não
deteriorável e que apresenta excelentes propriedades térmicas
e acústicas.
6. PAINEL DE FIBRAS
Painel de fibras de alta qualidade, fabricado especificamente
para o isolamento de edifícios. As suas características técnicas e
alta densidade tornam-no num produto ideal para aumentar a
compensação térmica entre paredes. Isto melhora o conforto no
edifício, tanto no verão como no inverno.
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Sistema LINEA

DESCRIÇÃO DO SISTEMA:
Resistência a impactos, características higrotérmicas melhoradas e um aspeto elegante são atributos típicos das fachadas revestidas com
.
Graças à microventilação e à separação
, é possível reduzir os riscos a longo prazo mais comuns provocados pela humidade
e pelo gelo, devido à aderência direta ao edifício.
separa o revestimento do substrato e cria uma camada pneumática que permite a circulação de cerca de 7 l/m² de ar.
O sistema pode ser utilizado em camadas de isolamento recém-instaladas ou em substratos antigos e danificados.
O sistema
cria uma cobertura independente, suportada, de forma segura, por um sistema de buchas, o que ajuda a neutralizar
o efeito de eventuais fissuras e tensão no substrato.
Graças à microventilação do sistema
, qualquer estagnação provocada por absorção é eliminada através da cobertura
flutuante; toda a humidade é conduzida através dos canais por trás do pavimento de suporte e, em seguida, é escoada para o exterior.
Isto evita a ocorrência de eflorescência e descolamentos devido ao gelo provocado pela humidade estagnada.
Esta solução foi criada em parceria com a Fortlan-DIBI, uma empresa líder em isolamento térmico e acústico para a indústria da construção.
DIMENSÕES:
O sistema tem uma espessura de, aproximadamente, 16 mm, além da espessura do reboco de nivelamento, do painel isolante e da laje
de cobertura.
• A espessura padrão dos mosaicos de cobertura deste tipo de sistema é de 3,5 mm.

•

RESTRIÇÕES:
Utilize mosaicos de uma cor clara média, isto é, com um índice de reflexão de excesso de 20%.
Atualmente, são permitidas aplicações para alturas máximas de 20 m.
Para mais informações, contacte o Centro de Investigação da Panariagroup.

O pavimento especial patenteado CeraVent®
favorece a drenagem, a ventilação
e a separação.
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Verificação de planaridade

Instalação de painéis isolantes
com uma talocha dentada no sentido vertical

Espalhar o produto adesivo verticalmente
utilizando uma talocha dentada

Colocar o pavimento Ceravent de cima para
baixo, alternadamente

Aplicar a rede para juntas Watec ST

Instalar fixadores: pelo menos 5 por m2

Instalar fixadores: pelo menos 5 por m2

Detalhe do fixador

Posicionar o perfil e
embutir a malha

Alisar e encher a malha com uma talocha dentada
no sentido vertical

Adesivo

Aplicar rede de reforço Ceravent

Alisamento final

Aplicação dupla (parte posterior de LINEA)

Aplicação dupla (na parede)

União de LINEA

Junta

Limpeza
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Sistema LINEA

COMPONENTES DO SISTEMA

LINEA
Adesivo para mosaicos
Adesivo e enchimento
Malha de reforço CeraVent®
Adesivo e enchimento
Conjunto de instalação CeraVent® (bucha, parafusos, disco de bucha e tampão)
Revestimento CeraVent®
Perfil de base
Adesivo (com entalhes de 6 mm)
Isolamento
Adesivo
Parede de base
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Sistema LINEA

TIPO DE SISTEMA
Sistema de isolamento térmico
TIPO DE MOSAICOS DE REVESTIMENTO:
Mosaicos cerâmicos LINEA 3PLUS, LINEA 5PLUS e LINEA 6mmem grés porcelânico laminado.
LINEA 3,5mm em situações em que não sejam necessários furos e/ou cortes e com tamanhos até 100 x 100cm.
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MOSAICO:
Nenhuma
TAMANHO DOS MOSAICOS DE REVESTIMENTO:
50x50cm – 50x100cm – 60x120cm - 100x100cm - 120x120cm
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3.1 – Tipos de sistema de isolamento térmico Mapetherm LINEA
1. PAINEL EPS
Painel de isolamento rígido em espuma de poliestireno
expandido aglomerado para isolamento exterior de edifícios. O
seu excelente desempenho, estabilidade dimensional e facilidade
de instalação tornam-no num dos materiais de isolamento mais
populares.

1

2. PAINEL XPS
Painel de isolamento rígido em espuma de poliestireno extrudido
para isolamento térmico exterior.

2
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Sistema LINEA

DESCRIÇÃO DO SISTEMA:
Mapetherm é um sistema para instalação de LINEA em sistemas de isolamento térmico exterior e é o resultado da experiência da Mapei no
mercado de materiais de instalação de mosaicos cerâmicos, isolamento e reforço estrutural de edifícios utilizando materiais compósitos.
DIMENSÕES:
O sistema tem uma espessura de, aproximadamente, 15 mm, além da espessura do reboco de nivelamento, do painel isolante e da laje
de cobertura.
• A espessura padrão dos mosaicos de cobertura deste tipo de sistema é de 3,5 mm.

•

RESTRIÇÕES:
Utilize mosaicos de uma cor clara média, isto é, com um índice de reflexão de excesso de 20%.
Atualmente, são permitidas aplicações para alturas máximas de 20 m.
Para mais informações, contacte o Centro de Investigação da Panariagroup.

18

Verificação de planaridade

Posicionamento de perfis MAPETHERM BA

Instalação de painéis isolantes com aplicação
dupla (na parede)

Instalação de painéis isolantes com aplicação
dupla (na parte posterior do mosaico)

Instalação de painéis isolantes com aplicação
dupla

Aplicação da primeira camada de PLANITOP
HDM MAXI

Aplicação da malha MAPEGRID G120

Colocação das buchas com MAPETERM TILE
FIX15

Segunda camada de PLANITOP HDM MAXI

Controlo do nivelamento do reboco estrutural

Aplicação dupla (parte posterior de LINEA)

Aplicação dupla (na parede)

União de LINEA

Junta

Limpeza
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Sistema LINEA

COMPONENTES DO SISTEMA

LINEA
ULTRALITE S2
PLANITOP HDM MAXI (espess. 3,5 – 5 mm)
MAPEGRID G 120
PLANITOP HDM MAXI (espess. 7 – 10 mm)
MAPETHERM TILE FIX 15
Isolamento XPS/EPS
MAPETHERM AR 1/AR1 GG
Reboco de nivelamento
Parede de base
20
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Sistema LINEA

TIPO DE SISTEMA
Sistema de isolamento térmico
TIPO DE MOSAICOS DE REVESTIMENTO:
Mosaicos cerâmicos LINEA 3PLUS LINEA 5PLUS, LINEA 6mm em grés porcelânico laminado.
LINEA 3,5mm em situações em que não sejam necessários furos e/ou cortes e com tamanhos até 100 x 100cm.
OPERAÇÕES REALIZADAS NO MOSAICO:
Nenhuma
TAMANHO DOS MOSAICOS DE REVESTIMENTO:
50x50cm – 50x100cm – 60x120cm - 100x100cm - 120x120cm
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4.1 – Tipos de sistema de isolamento térmico weber.therm LINEA
1. PAINEL EPS
Painel de isolamento rígido em poliestireno expandido aglomerado, específico para o isolamento térmico exterior de edifícios. O
seu elevado desempenho, estabilidade dimensional e facilidade
de instalação tornam este material num dos mais utilizados no
setor do isolamento térmico.

1

2. PAINEL XPS
Painel de isolamento rígido em poliestireno expandido extrudido,
específico para o isolamento térmico exterior de edifícios.

2
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Sistema LINEA

DESCRIÇÃO DO SISTEMA:
O sistema LINEA weber.therm está integrado no conceito ETICS (External Thermal Insulating Composite System, sistema compósito de
isolamento térmico exterior) e foi especialmente desenvolvido para ser revestido com estes materiais. Quando comparado com outros
sistemas, o isolamento térmico apresenta benefícios significativos.
DIMENSÕES:
O sistema tem uma espessura de, aproximadamente, 15 mm, além da espessura do reboco de nivelamento, do painel isolante e da laje
de cobertura.
• A espessura padrão dos mosaicos de cobertura deste tipo de sistema é de 3,5 mm.

•

RESTRIÇÕES:
Utilize mosaicos de uma cor clara média, isto é, com um índice de reflexão de excesso de 20%.
Atualmente, são permitidas aplicações para alturas máximas de 20 m.
Para mais informações, contacte o Centro de Investigação da Panariagroup.
CONDIÇÕES GERAIS
O procedimento de aplicação descrito abaixo requer a conformidade com condições gerais de implementação, tais como:
• As lajes cerâmicas LINEA a aplicar não devem exceder 1,0 x 1,0 metros;
• A cor das lajes cerâmicas LINEA a aplicar não devem incluir antracite, preto e castanho escuro;
• O sistema descrito não deve ser aplicado em fachadas com altura superior a 28 m;
• Todas as juntas de expansão no edifício devem ser respeitadas, utilizando procedimentos adequados;
• Os trabalhos devem ser realizados em superfícies protegidas da luz solar direta, isto é, deve ser aplicada uma malha de proteção no
andaime;
• Os materiais não devem ser aplicados em condições de vento intenso ou chuva ou se existir a possibilidade de se molharem com
chuva antes de endurecer;
• Devem cumprir-se todas as regras de aplicação de revestimento cerâmico em fachadas, nomeadamente no que diz respeito à proteção
do sistema contra a entrada de água da chuva (durante a aplicação e o ciclo de vida);
• Os trabalhos descritos devem ser realizados por pessoal qualificado, sob orientação e supervisão adequadas.
PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO
Preparação dos suportes
Para aplicar o sistema como uma solução de renovação de superfícies existentes (cerâmica, revestimento ou pintura), deve proceder-se a
uma análise dos materiais quanto à sua consistência; por outro lado, também deve verificar-se a respetiva aderência, através de ensaios de
tração que representem o desempenho de estabilidade dos materiais. Os valores de tensão de aderência devem ser de, pelo menos, 0,5 MPa.
Lave a superfície com um jato de água de alta pressão para remover a sujidade, materiais orgânicos e outros materiais soltos.
Se as condições de aderência do revestimento existente não forem adequadas, deve desfazê-las até obter um suporte saudável e resistente
e nivelar a superfície resultante com a camada de reboco weber.rev dur.
Nos trabalhos novos, nivele as superfícies de alvenaria ou betão com a camada de reboco weber.rev dur. Aguarde, pelo menos, 14 dias
antes de colar as camadas isolantes.
Se for utilizada uma camada de reboco ou betão, verifique a limpeza e a consistência da superfície.
Colocar os painéis de isolamento
Cole os painéis de isolamento weber.therm EPS100 com argamassa weber.therm plus aplicada numa camada integral estriada (talocha
com dentes de 8 a 9 mm) na parte posterior do painel, para suporte da primeira fila no perfil de arranque weber.therm.
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Verificação de planaridade

Instalação de painéis isolantes com aplicação
dupla (na parede)

Instalação de painéis isolantes com aplicação
dupla (na parte posterior do mosaico)

Instalação de painéis isolantes com aplicação
dupla

Assim que as argamassas que colam as camadas
de isolamento tiverem endurecido, aplique as
buchas de fixação weber.therm bucha SPIT
conforme apropriado para a espessura das
camadas de isolamento, na quantidade de 8
por m2.

Revestimento com painéis de isolamento
Aplique os perfis de transição e reforço aos
diversos cantos e acabamentos, colados aos
painéis de isolamento com argamassa weber.
therm plus.

Revista os painéis de isolamento, aplicando
duas ou mais camadas de argamassa weber.
therm plus, até perfazer uma espessura mínima
de 7 mm, incorporando rede de fibra de vidro
weber.therm normal na superfície da última
camada.

Controlo do nivelamento do reboco estrutural

Espalhe a camada final de argamassa weber.
therm plus, cobrindo totalmente a rede de
fibra de vidro, perfazendo, pelo menos, uma
espessura mínima total de 8 mm.

Aplicação dupla e união de LINEA
Aguarde, pelo menos, 7 dias para colar a camada
cerâmica LINEA utilizando cola à base de
cimento deformável weber.col flex XL, aplicada
com a técnica de dupla aderência, prevendo
juntas de aplicação de, pelo menos, 4 mm entre
peças e instalando os perfis de canto de reforço
para as camadas cerâmicas LINEA.

Junta
Preencha as juntas com argamassas weber.color
premium ou weber.color slim.
Providencie juntas de fracionamento elásticas,
aproximadamente a cada 3 m na horizontal e 4
m vertical, preenchendo as juntas de colocação
da camada cerâmica LINEA com material
elástico tipo mastique weber.flex PU.

Limpeza
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Sistema LINEA

COMPONENTES DO SISTEMA

LINEA Plus
WEBER.THERM BUCHA SPIT
WEBER.COL FLEX XL
WEBER.THERM NORMAL NET
WEBER.THERM PLUS (espessura de 8 mm)
WEBER.THERM EPS/XPS
WEBER.THERM PLUS
WEBER.REV DUR (reboco de alisamento)
Suporte de aplicação (alvenaria de substrato)
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