
Isolamento para um amanhã melhor

URSA TERRA Vento 
Isolamento para  
fachada ventilada
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Vocação para 
a construção 
sustentável

A lã de vidro é caracteriza por uma estrutura de 
filamentos inorgânicos aglutinados entre si por uma 
resina termo endurecida. Tanto o vidro reciclado do 
processo como o vidro externo da rede de reciclagem 
de vidro estão incluídos na mistura de matérias-primas.

A estrutura filamentosa permite que o ar seja fechado 
dentro dos poros de modo a que se mantenha imóvel e 
tenha o poder de isolar. Graças às tecnologias utilizadas 
no fabrico, a ausência de infibrados e um bom controlo e 
uniformidade dos filamentos são assegurados.

A compressão na embalagem dos produtos de lã 
mineral de vidro permite minimizar o impacto 
ambiental da etapa de transporte. Além disso, permite 
armazenar uma grande quantidade de material num 
espaço mínimo.

Produto com 
conteúdo de 

material  
reciclado até 

85%



URSA Sustentabilidade   3

Instalação

Logística

Produção

Extração

A lã mineral poupa 
243 vezes 
a energia necessária 
para a sua produção, 
transporte e instalação.

Poupança de 80% 
no transporte, pela 
compressão de lã mineral

O poliestireno extrudido é um 
material amigo do ambiente. É 
completamente reciclável e composto 
por entre 60 e 100% de material 
reciclado. O XPS é um grande isolante 
térmico e, portanto, proporciona 
conforto e eficiência energética nos 
edifícios em que é instalado.

Instalação
Os materiais da URSA são muito fáceis 
de manusear e de instalar, pelo que se 
reduz o tempo de colocação em obra e 
se poupa tempo e custos.

Utilização
Os produtos da URSA têm uma 
grande durabilidade, o que os torna 
mais sustentáveis, uma vez que 
não necessitam de manutenção 
durante dezenas de anos. 

Demolição
Os materiais de isolamento da 

URSA são 100% recicláveis. 
Além disso, os seus resíduos 
são considerados não perigosos, 
reduzindo o tempo e a complexidade 
da sua eliminação no final da sua 
vida útil.

Fabrico 
O fabrico dos materiais da URSA é feito 
através de processos minuciosamente 
estudados para utilizar o menor 
consumo de energia possível. Além 
disso, em todas as fábricas são feitos 
esforços consideráveis para minimizar 
os resíduos de produção, aumentando a 
taxa de reciclagem ano após ano.

Embalagem 
A URSA redesenhou as suas embalagens para 
torná-las mais leves, permitindo ao consumidor 
um melhor aproveitamento do produto.

As suas embalagens cumprem com a 
regulamentação da conceção ecológica.  
As superfícies impressas foram diminuídas  
de modo a conterem menos tinta e  
a serem mais sustentáveis, oferecendo  
ao mesmo tempo toda a informação  
ambiental sobre o produto, bem como  
os selos e rótulos que o atestam.

Transporte
O XPS é armazenado em suportes feitos  
com o próprio produto, que são totalmente 
recicláveis. Quanto à lã mineral,  
é altamente compressível. Um rolo 
desembalado pode ser  

comprimido mais de 6 vezes,  
pelo que consequentemente são  
necessários menos recursos para  
armazená-lo e transportá-lo,  
poupando assim energia.

A instalação de 
isolamento é  

amortizada dentro de 

3-7 anos

CO2

Após a COP 25, todos os esforços estão 
focados em garantir que o aumento da 
temperatura global do planeta 

não ultrapasse os 2 ºC

Até este ano, está prevista  
a reabilitação energética de  
em média 120.000 
habitações por ano.

100% dos edifícios com 
emissões líquidas de carbono 0

ACV 
(Análise do Ciclo de Vida)

Instalação

Logística

Produção

Extração

Instalação

Logística

Produção

Extração

Instalação

Logística

Produção

Extração

Extração 
A lã mineral da URSA é composta 
principalmente por areia de sílica. 
As nossas lãs minerais contém entre  

50 e 85% de vidro reciclado.

isolamento
de
poupança

O isolamento  
reduz o consumo de 

energia em

Com isolamento 
pode reduzir-se

Os edifícios produzem

das emissões
40%
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Todos os nossos 
produtos integram 

uma elevada percentagem 
de material reciclado na sua 

composição e são recicláveis no 
final da sua vida útil, reduzindo-

se assim a utilização de 
matérias-primas naturais. 

A URSA dispõe de 
Declarações  

Ambientais de Produto 
(DAP) de toda a sua  
gama de produtos

As declarações ambientais de 
produto (DAP)
Segundo a UNE-EN 15804, “uma declaração 
ambiental de produto (DAP) transmite de forma 
verificável, precisa e não enganadora a informação 
ambiental dos produtos e as suas aplicações, 
contribuindo assim para uma tomada de decisões 
justa com base científica e desenvolvendo as 
possibilidades de melhoria contínua ambiental 
promovidas pelo mercado”.

As DAP estão sob o âmbito da norma ISO 14025 
e baseiam-se na análise do ciclo de vida (ACV) dos 
produtos. A informação é estruturada segundo as 
diferentes etapas do ciclo de vida do edifício, nas 
quais se avaliam diferentes impactos (aquecimento 
global, destruição da camada de ozono, etc.) 
juntamente com informação adicional sobre consumo 
de recursos, categoria de resíduos e fluxos de saída. 

As declarações estão disponíveis para 
quem esteja interessado, tanto no nosso 

site como na plataforma www.inies.fr
Resumo da contribuição nas principais

  certificações de sustentabilidade e saúde

Certificação ambiental  
e Saúde dos Edifícios

Os produtos URSA, contribuem 
para melhorar a classificação 
obtida pelos edifícios, ajudando a 
obter o número máximo de pontos 
possíveis em diferentes categorias 
de certificações leed, breeam®es, 
verde, etc., tais como:

• Energia: redução da ilha de calor, redução do 
impacto do ciclo de vida do edifício, redução de 
energia primária.
• Materiais: análise do ciclo de vida dos produtos, 
materiais com baixas emissões, reciclagem de 
matéria-prima, composição livre de elementos 
contaminantes.
• Saúde e bem-estar: conforto térmico e acústico.
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Certificação de qualidade  
do ar interior
O ar interior dos edifícios pode estar carregado 
de compostos orgânicos voláteis, os denominados 
COV, que afetam a saúde e, portanto, a qualidade 
de vida das pessoas. Alguns destes contaminantes 
são provenientes do exterior e outros são libertados 
dentro do próprio edifício, visto que provêm dos 
materiais utilizados na sua construção, do mobiliário 
ou dos combustíveis utilizados para cozinhar ou para 
produzir calor ou frio. Este rótulo ecológico garante 
que estão livres de compostos voláteis orgânicos 
e que contribuem para a melhoria ambiental dos 
edifícios e para a saúde das pessoas que os habitam.

A URSA dá mais um passo na tecnologia de fabrico 
dos seus materiais para conseguir que os edifícios 
isolados com os seus produtos sejam habitáveis 
e saudáveis, assim como, ao mesmo tempo, 
sustentáveis e respeitadores do ambiente.

Todos 
os produtos 

URSA TERRA estão 
isentos de COV e isso é 

certificado pelo selo  
“Émissions dans l’air intérieur” 
(Emissões COV no ar interior) 
na sua máxima pontuação:  

A+

Certificação de qualidade  
e gestão ambiental
Os produtos URSA são fabricados em conformidade 
com diferentes sistemas de gestão, como comprovam 
os seguintes certificados:  
Sistema de Gestão de Qualidade da fábrica  
UNE EN ISO 9001:2015,  
Sistema de Gestão Ambiental da fábrica  
UNE EN ISO 14001:2015. 

Certificação de conteúdo  
mínimo reciclado 
Rótulo ecológico tipo I
A Direção-Geral de Qualidade Ambiental do 
Departamento de Ambiente e Habitação da 
Generalitat da Catalunha concedeu-nos o Distintivo  
de Garantia de Qualidade Ambiental, no qual se 
específica que, nas lãs minerais, pelo menos 50% 
do produto é reciclado e de procedência externa 
(post-consumer).
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Vantagens da 
lã mineral
URSA TERRA 
Vento

Isolamento térmico
A baixa condutividade térmica da lã mineral assegura um 
elevado nível de isolamento térmico.

Reação ao fogo
Produto incombustível.

Comportamento contra a água
O carácter não hidrófilo e não capilar da lã mineral é 
evidenciado mediante os ensaios de absorção de água por 
imersão parcial. O valor de 1 kg/m2 representa a formação 
de uma película de 1 mm de água na superfície da lã 
quando está submersa 1 cm de forma permanente durante 
24 horas ou 28 dias respetivamente.

Comportamento higrotérmico
A lã mineral é muito permeável ao vapor da água.

Isolamento acústico
A resistividade específica à passagem do ar proporciona 
uma boa atenuação acústica, permitindo o aumento do 
isolamento acústico das fachadas onde se instala.

Acabamento
Os revestimentos proporcionam um aspeto de cor uniforme 
que se torna "invisível" inclusivamente em fachadas 
ventiladas com juntas abertas no revestimento.  
Os produtos com véu ou tecido melhoram a estética no 
caso de o painel exterior ter juntas abertas.
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Proteção térmica
O isolamento exterior evita a formação das pontes 
térmicas como painéis de betão ou pilares embebidos 
na fachada, sem necessidade de realizar qualquer 
trabalho adicional. Desta forma, otimizam-se 
as prestações de proteção térmica nos edifícios, 
rentabilizando ao máximo a utilização do isolamento.

Nos sistemas de isolamento pelo exterior é fácil 
conseguir valores muito baixos de Transmitância 
Térmica (U) e classificações energéticas altas.

A posição exterior do isolamento também evita que as 
oscilações térmicas da temperatura exterior (dia-noite, 
inverno-verão) tenham repercussão nos revestimentos, 
minimizando os movimentos estruturais.

O isolante exterior protege 
todo o edifício minimizando a 
formação de pontes térmicas 
e consequentemente o risco 
de formação de bolor ou 
condensações nas superfícies 
interiores. A uniformidade 
das temperaturas interiores 
favorece o conforto sentido pelos 
utilizadores.

O isolamento 
exterior envolve e 

protege todo o edifício, 
minimizando as 
pontes térmicas

Incorporando 
URSA TERRA Vento, na 

reabilitação com fachada 
ventilada, conseguem-

se poupanças até 50% do 
consumo energético e um 

aumento importante do 
isolamento acústico

Convecção Natural:
A qualidade dos produtos 

URSA TERRA Vento cumpre as 
especificações da norma UNE-
EN ISO 10456, pelo que não é 

necessário considerar qualquer 
correção ao valor da resistência 

térmica devido ao efeito  
Wind Washing

A lã mineral 
URSA TERRA Vento 

resiste a velocidades 
do vento até 110 km/h 
sem ocorrer perda de 

material

Os painéis de lã mineral URSA TERRA Vento 
Plus T0003 foram submetidos a testes de 
resistência à pressão do vento, com um 
gradiente de velocidade do vento crescente que 
atingiu os 110 km/h e uma duração total de 
ensaio de 4 horas, sem que ocorresse qualquer 
perda de material nos painéis.  Testado em 
Tecnalia: n.º do relatório 091580-001-2: 
Resistência à pressão do vento nos painéis 
isolantes de lã mineral de vidro URSA TERRA 
Vento Plus T0003.

l 
0,032
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Proteção contra  
o fogo
Em caso de incêndio a câmara de ar poderia 
facilmente ser uma via de transmissão do fogo e do 
fumo entre os diferentes pisos ou zonas do edifício.

O uso de materiais isolantes incombustíveis como 
a lã mineral URSA TERRA Vento limita este risco e, 
portanto, só deveria ser aceite este tipo de produtos 
no interior de câmaras ventiladas.

O novo Código Técnico da Edificação no seu 
Documento Básico de Segurança em caso de 
incêndio, DB SI 2, Ponto 1 parágrafo 5, exige que 
os sistemas de isolamento situados no interior de 
câmaras ventiladas tenham, pelo menos, a seguinte 

classificação de reação ao fogo, de acordo com a 
altura total da fachada: 
• D-s3,d0 em fachadas com altura até 10 m 
• B-s3,d0 em fachadas com altura até 28 m 
• A2-s3,d0 em fachadas com altura superior a 28 m 

O desenvolvimento vertical das câmaras ventiladas 
da fachada deve ser limitado em continuidade com 
os painéis de betão resistentes ao fogo que separam 
os setores de incêndio. A inclusão de barreiras E 30 
pode ser considerada um procedimento válido para 
limitar esse desenvolvimento vertical.

Reação
ao fogo 

A1

Fonte: AISLA (Associação de Instaladores de Isolamento)

Requisitos de incêndio para isolamento em fachadas ventiladas

28 m

10 m

3,5 m

0 m
Bota 

não acessível
Bota 

acessível

Isolamento em fachada ventilada

D-s3,d0 B-s3,d0 A2-s3,d0

Nas fachadas com altura igual ou 
inferior a 18 m, cuja base inferior 
seja acessível ao público a partir 
do exterior ou da cobertura, a 
classe de reação ao fogo, tanto 
dos sistemas construtivos 
mencionados no ponto 4 como 
aqueles situados no interior de 
câmaras ventiladas, se for o 
caso, deve ser de pelo menos 
B-s3,d0 no mínimo até uma 
altura de 3,5 m.

Edifício habitacional em Sant Feliu de Llobregat, Barcelona.
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Além dos testes de absorção de água por 
imersão parcial a curto prazo, os painéis de 
lã mineral URSA TERRA Vento Plus T0003 
foram testados, segundo a norma UNE-EN 
12865:2002, à resistência, à penetração de 
água da chuva para avaliar o comportamento 
do produto durante o processo de instalação. 
O isolamento instalado foi submetido a uma 
projeção de água com impulsos de pressão 
crescente durante 100 min, atingindo um 
valor de pressão máxima de 1200 Pa. No 
final do teste, a parede de suporte estava 
completamente seca e apenas foi observada 
uma absorção superficial de água do painel 
isolante de 0,340 kg/m2 N.º do relatório 
091580-001-1: Resistência à penetração 
de água da chuva nos painéis isolantes de lã 
mineral de vidro URSA TERRA Vento Plus T0003.

As fachadas com câmara de ar ventilada 
proporcionam o máximo nível de 
impermeabilidade, classe 5, de acordo com 
o Código Técnico da Edificação. Ver referências 
regulamentares na pág. 33.

Os sistemas de fachadas com câmara de ar ventilada 
para o exterior são classificados como os de máxima 
proteção contra a água da chuva Tipos XIII e XIV 
de acordo com o Documento Técnico Unificado 20.1 
editado pelo Centre Scientifique et Technique du 
Bâtiment (CSTB) e especialmente indicados para 
as exposições extremas de fachadas especialmente 
expostas, seja pela ação combinada da chuva e do 
vento ou pela altura das mesmas (Guide pour le choix 
des types de façades en fonction du site “CSTB”).

Proteção contra a 
água
A câmara de ar atua como sistema de "corte capilar" 
contra a infiltração da água da chuva e este princípio 
elementar de segurança contra a infiltração de 
água deve manter-se em todos os pontos em que 
a drenagem possa ser interrompida (por exemplo, 
nos contornos das janelas), pelo que estes pontos 
singulares devem ser concebidos atendendo a este 
princípio. 
A presença de juntas abertas na pele da fachada 
e a espessura da câmara são os elementos que 
determinam o risco de infiltração de água da chuva, 
o que deverá ser considerado oportunamente nos 
locais fortemente expostos à ação combinada da 
chuva e vento. 

A câmara de ar:
• a "descompressão" provocada pela ventilação, 

impede que as eventuais infiltrações produzidas no 
revestimento exterior (inclusive no caso de juntas 
abertas) atinja as camadas internas da envolvente 
da fachada, de forma que o isolante e a parede 
base permaneçam sempre "secos"”.

• Impede que a água infiltrada através das juntas do 
revestimento possa alcançar as camadas interiores 
da fachada assegurando a melhor estanqueidade 
em relação à água da chuva.

• Permite efetuar a drenagem da água infiltrada 
conduzindo-a para as partes baixas da fachada 
onde deve ser oportunamente drenada para o 
exterior.

A lã mineral 
URSA TERRA 

não absorve a 
água da chuva

Repelente  
à água 

WS

A lã mineral URSA TERRA, devido 
à sua estrutura e processo de 
fabrico, é repelente à água 
(hidrofóbica ou não hidrófila) pelo 
que não capta humidade nem a 
transmite a outras camadas do 
revestimento. 

Nos testes de 
absorção de água 

por imersão parcial a 
curto prazo, a classificação 

WS na marcação CE do 
produto é equivalente a uma 
absorção inferior a 1 kg/ m2 

de absorção de água em 
imersão parcial durante 

24 horas

A lã mineral 
URSA TERRA 

Vento resiste à 
penetração da 
água da chuva
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Proteção 
higrotérmica
A formação de condensações dos revestimentos  
é condicionada pelo facto de o vapor de água no ar 
alcançar superfícies frias.

Em fachadas com isolamento pelo exterior,  
as diferentes camadas do revestimento encontram-se 
a temperaturas relativamente elevadas, pelo que  
a probabilidade de formação de condensações  
é ínfima.

Por motivos higrotérmicos, em fachadas ventiladas 
deve evitar-se que o isolamento ou o seu 
revestimento externo constituam uma barreira 
de vapor, pelo que a permeabilidade ao vapor do 
isolamento deve ser MU1 e o revestimento deve ser 
também permeável ao vapor Sd< 0,05 m.

2500

2000

1500

1000

500

0
0 0,1 0,2

Resistência à difusão de vapor (valores Sd)

Psat        Pvap

Evolução da saturação e pressões de vapor
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sõ
es
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e 

va
po

r 
em

 P
a

NOTA: É desaconselhável a colocação de camadas externas no isolante (por 
exemplo, películas de plástico) que possam ser impermeáveis ao vapor de 
água. Em nenhum caso os revestimentos dos painéis isolantes funcionam como 
barreira à passagem do vapor de água, e não precisam de nenhuma proteção 
contra a água.

A câmara ventilada 
atua como um elemento 

"dessecador" da migração 
higrotérmica do vapor de 

água, que se produz desde 
o interior até ao exterior do 

edifício, tornando desta forma 
desnecessárias as barreiras 

de vapor, inclusive em 
climas severos

A lã mineral 
colocada na face 
exterior permite 
a transpiração 

do revestimento, 
minimizando o risco 

de formação de 
condensações

Os sistemas 
de fachada 

ventilada são um 
sistema construtivo 

de baixo risco 
higrotérmico 

O uso de membrana é 
desnecessário na face interna 
do isolamento e fortemente 
desaconselhável na face exterior 
do isolante, uma vez que atuaria 
como barreira de vapor numa 
zona fria. 
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A utilização de lã 
mineral como isolante em 

fachadas ventiladas contribui 
para o isolamento final com 

um aumento máximo de 
4 a 5 dB do valor de 
isolamento da janelaProteção acústica

A lã mineral é o produto idóneo para os sistemas 
de isolamento acústico. Em sistemas de fachada 
ventilada, a lã mineral atenua as ondas sonoras que 
penetram nela, aumentando o isolamento acústico 
da zona opaca contribuindo assim para a melhoria do 
isolamento global. 

O isolamento mínimo requerido será determinado 
pelo nível de ruído exterior. Em qualquer caso, a 
fachada completa (parte cega + janela + orifícios de 
ventilação) deve apresentar um isolamento crescente 
que cumpra os mínimos estabelecidos pelo nível de 
ruído exterior da zona.

Isolamento mínimo recomendável em fachadas, 
segundo o nível de ruído exterior durante o dia:

Nível de ruído 
diurno  Lday

Uso sanitário e 
residencial

Cultura 
docente Administrativo

<65 30 30 30

<68 30 32 32

<70 32 34 34

<73 34 37 37

<75 36 39 39

Para avaliar o isolamento conjunto da fachada pode 
utilizar-se o procedimento descrito na norma UNE 
EN ISO 12354-2.

A fachada ventilada com enchimento de lã mineral 
nas cavidades da câmara de ar ajuda a evitar 
possíveis flancos de transmissão de ruído aéreo 
entre divisões. A gama URSA TERRA Vento tem a 
capacidade de atenuar a onda sonora ao deixar-se 
atravessar pelo material poroso. 

O Código Técnico da Edificação (CTE DB HR) exige 
que seja declarado um nível mínimo de isolamento 
na parte opaca da fachada em função do nível de 
isolamento exigido ao conjunto da fachada. Este 
requisito condiciona fundamentalmente a massa 
superficial mínima da parede de suporte da fachada 
ventilada. 

A incorporação do isolamento 
de lã mineral na fachada 
diminui a frequência ressonante 
própria do sistema, deslocando 
o pico de frequência das ondas 
estacionárias, o que minimiza 
ao máximo a possibilidade de se 
produzir o efeito tambor.

Esquema Descrição
Peso médio

aprox.
(Kg/m2)

Espessura
sistema
(mm)

Espessura  
isolante

(mm)

RW
(dB)

RA
(dBA)

RA,tr
(dBA) Teste

cá
m

ar
a 

de
 a

ire
 v

en
til

ad
a

Estuque de gesso de 12 mm + 
1/2 vez de tijolo perfurado de face 
à vista + URSA TERRA Vento 8 cm 
+ Câmara de ar de 5 cm + Placa de 
cimento reforçada de 12,5 mm. 

239 27 80 64,1 
(-3;-7) 62,4 57,5

CTA 
140038/

AER-MEJ-1

cá
m

ar
a 

de
 a

ire
 v

en
til

ad
a Estuque de gesso de 12 mm + 1/2 vez 

de tijolo perfurado face à vista + 
URSA TERRA Vento 8 cm + Câmara 
de ar de 5 cm + Placa de cimento 
reforçada de 12,5 mm (abertura 
horizontal de ventilação de 14 mm
na zona superior e inferior).

239 27 80 62,3 
(-4;-8) 59,5 53,9

CTA 
140038/

AER-MEJ-2
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Fases
1   Sobre a parede a isolar dispõem-se os suportes dos 

perfis montantes que fixarão o acabamento. O número 
de consolas pode variar de acordo com o tipo de 
acabamento, a sua composição, as condições climáticas 
e o seu comprimento serão em função da espessura do 
isolante.

2   O isolamento é colocados diretamente sobre a face 
exterior da parede, assegurando para que não fiquem 
fendas entre eles e que não haja separação entre 
o isolamento e a parede. Graças à natureza das 
lãs minerais, a URSA Terra Vento garante a boa 
adaptação do isolamento sobre a parede de suporte. 

3    São pregados mecanicamente com fixações de 
plástico, se possível com quebra de ponte térmica, 
com um comprimento de bucha igual à espessura 
do isolamento, para não diminuir a espessura do 
isolamento.

4   Entre o isolamento e o painel exterior deve garantir-
se uma câmara de ar contínua com 3 a 10 cm de 
espessura.

Colocação 
em obra
A boa execução é fundamental para garantir 
um melhor isolamento

Precisa de assistência 
na obra?

Precisa de ajuda?  
Precisa de formação? 

Contacte o nosso departamento 
técnico em  

soporte.tecnico@ursa.com

1,35 m

60 cm
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Instalação em 
formato de rolo
Recomenda-se que o número de fixações para 
os painéis em formato de rolo seja de 5 ud/m², 
separadas por 10 cm das extremidades dos painéis.  
Nas cotas altas e baixas serão instaladas 
4 fixações, distribuídas em cada canto a 
10 cm das extremidades.
Recomenda-se a utilização de fixações com cabeça de 
pelo menos 90 mm.

>10 cm

≈83 cm ≈74 cm

≈74 cm

≈74 cm

≈74 cm

≈74 cm

≈74 cm

≈83 cm

≈83 cm

≈83 cm

≈83 cm

Distribuição 
de fixações 

Nos painéis 
com tecido é 

recomendado fazer um 
corte superficial para 

instalar a fixação, para 
as consolas não o 

atravessarem.

Hospital Universitário HM Puerta del Sur - Móstoles (Madrid)
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Instalação em 
formato painel 
com revestimento
Para os painéis com revestimento, utilizar 
4 fixações distribuídas em cada canto,  
a 10 cm das extremidades. Os véus ou tecidos da 
lã mineral URSA TERRA Vento sempre virados para a 
face exterior. Recomenda-se a utilização de fixações 
com cabeça de pelo menos 90 mm.

Instalação em 
formato de painel 
sem revestimento
Para os painéis sem revestimento, utilizar no 
mínimo 2 fixações e aumentar para 3 ou 
4 fixações nas zonas altas e baixas do 
edifício, assim como nos pontos singulares.
Recomenda-se a utilização de fixações com cabeça de 
pelo menos 90 mm.

>10 cm

30 cm

>10 cm

>10 cm

Recomenda-se cortar a lã mineral URSA TERRA 
Vento para que as consolas a atravessem.

Fixação URSA TERRA Vento Plus P4203 com um pregador
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Seleção das 
fixações do 
isolamento
O número, tipo e disposição dos elementos de fixação 
para os painéis URSA TERRA Vento devem ser 
especificados no projeto. 
Os parâmetros a ter em conta na escolha de um tipo 
de fixação são:
• Tempo de montagem
• Espessura do isolamento a fixar
• Diâmetro da cabeça para facilitar a adaptação
• Tipo de parede base ou tipo de suporte

EXEMPLO DE FIXAÇÕES PLÁSTICAS DISPONÍVEIS NO MERCADO

Marca 
comercial Produto Tipo de parede base Espessura do isolamento 

(mm)

Profundidade 
mínima 

de ancoragem 
(mm)

Diâmetro 
da cabeça 

(mm)

A B C D E 50 60 80 100 120 140

EJOT ®

Ancoragem 
DH 2 peças 
+ DH arruela 
Ø90

X X X X X DH 
haste 60

DH 
haste 60

DH 
haste 80

DH 
haste 100

DH 
haste 120

DH 
haste 
140

30 90

SPIT CB X X X 8X90
/50-60

8X90
/50-60

8X110
/70-80

8X130
/90-100

8X150
/110-120

8X160
/140 20-30 90

A: Betão convencional  B: Blocos maciços  C: Blocos perfurados e ocos  D: Betão leve de inertes  E: Betão celular
Para mais informações, contactar cada fabricante de fixações.

Não é 
recomendado 
que a mesma 
ancoragem  

una diferentes 
painéis

Ancoragem DH duas peças EJOT®

Reabilitação integral em Donostia, Kursaal Rehabilitaciones.

Ponta DH EJOT®

Ancoragem CB SPIT

Ancoragem para a fixação do isolamento em fachada ventilada sobre alvenaria e 
betão. A haste pode ser montada previamente ao painel (imagem 1) ou de forma 
tradicional atravessando o painel (imagem 2). Além disso, permite a instalação de uma 
ou várias camadas de isolamento com a mesma ancoragem (imagem 3).
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Barreira corta-fogo 
RH/RV Siderise
Barreira corta-fogo de setorização vertical 
“RV” e horizontal “RH” para aplicações de 
câmaras de ar em fachadas ventiladas.

São utilizadas para vedar completamente o espaço 
oco entre a parede de suporte e a face interna do 
revestimento externo e aumentar a compartimentação 
vertical e o ar pressurizado.

Compostas por um núcleo de lâminas de lã mineral 
não combustível, forradas com papel de alumínio 
reforçado. As barreiras de setorização horizontal 
RH incorporam uma faixa intumescente contínua 
de alto desempenho (classe E) que aderem à borda 
frontal. Em caso de exposição ao fogo, o material 
intumescente expande-se rapidamente e veda 
completamente a câmara ventilada localizada entre a 
barreira e a parte traseira do revestimento.

Vantagens

• Permitem ventilação e drenagem contínuas atrás 
do revestimento externo.

• Produtos testados isoladamente e em testes reais 
de grande escala.

• O material intumescente reativo tem a capacidade 
de fechar rapidamente a câmara.

• As barreiras horizontais podem ser adaptadas às 
câmaras ventiladas até 50 mm.

• Graças à fabricação exclusiva do seu núcleo com 
lã mineral pré-compactada, as barreiras verticais 
adaptam-se ao movimento e à dilatação do 
revestimento.

• Cumprem os requisitos do CTE DB-SI (exigência de 
30 minutos de integridade E30).

• Testadas de acordo com a norma ASFP TGD19. Catálogo  
barreiras corta-fogo

Densidade 75Kg/m3

Condutividade 0,041w/mK

Resistência ao fogo EI60

Comportamento ignífugo Classe E

Lã mineral (RV e RH) Euroclasse A1

Material intumescente (RH) Euroclasse E
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Dimensões barreira corta-fogo Dimensões espaços ocos

Código Descrição Espessura
mm

Largura
mm

Compri-
mento
mm

Classificação
(EI)

Espaço de ar1

mm
Espaço oco total2

mm

7043296 RH25G-060/60/116-123 90 123* 1200 60 25 *141-148

7043297 RH25G-060/60/133-143 90 143* 1200 60 25 *158-168

7043298 RH25G-060/60/174-194 90 194* 1200 60 25 *199-219

1 Entre barreira e revestimento  2 Isolamento + câmara ar (distância entre parede e revestimento)  *Pode-se cortar e ajustar na obra

As barreiras corta-fogo de setorização horizontal 
“RH” são instaladas no espaço oco formado entre 
a fachada e a parede de suporte, com o auxílio de 
fixações tipo espada. As fixações tipo espadas são 
perfuradas na obra e fixadas à parede de suporte 
com ancoragens ou parafusos.

As fixações tipo espada horizontais RH são de aço 
galvanizado e são compatíveis com todas as medidas. 
A distância recomendada ente as espadas é de 400 
mm. Recomenda-se o uso de parafusos* e uma 
arruela* com diâmetro de cabeça de 15 mm (máx.). 
Não devem ser combustíveis e devem ser adequados 
para o substrato. 
* Não incluídos

Comprimento 
barreira (m)

N.º de 
fixações

0-0,4 1

0,4-0,8 2

+0,8-1,2 3

Barreiras corta-fogo 
horizontais RH Siderise

Barreira corta-fogo de setorização horizontal “RH” 
para aplicações de câmaras de ar em fachadas 
ventiladas.

Compostas por um núcleo de lâminas de lã mineral 
não combustível, forradas com papel de alumínio 
reforçado. A borda externa também está forrada com 
papel de alumínio. 

As barreiras de setorização horizontal RH «câmara 
ventilada» incorporam faixas intumescentes 
contínuas de alto desempenho que aderem à borda 
frontal. Em caso de exposição ao fogo, o material 
intumescente expande-se rapidamente e veda 
completamente a câmara ventilada localizada entre a 
barreira e a parte traseira do revestimento.

Adaptam-se a câmaras de ar de até 25 mm (RH25). 
Para câmaras de ar de até 50 mm (RH50) ou outras 
larguras consulte soporte.tecnico@ursa.com.

2

3

4

A

B

C

D

E

1

A. Espaço oco
total

B. Câmara 
de ar

C. Espaço de ar
(RH25) = 25mm ± 3mm

D. Largura
barreira corta-fogo

E. Largura
isolamento

1 Revestimento 2. URSA TERRA 3. Barreira corta-fogo RH 4. Parede

Para evitar que o fogo contorne a parte de trás do 
corta-fogo, qualquer isolamento térmico que tenha 
sido instalado na face externa da parede de suporte 
deve ser completamente cortado.

A união entre as barreiras de 
setorização horizontal deve ser firme 
para evitar espaços ocos e a junta 
deve ser vedada com fita de alumínio 
Siderise AN/T/RFT 120/45 apenas na 
face superior.
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A barreira de setorização RV é instalada 
verticalmente sob uma compressão nominal de 10 
mm, preenchendo completamente o espaço oco. O 
produto é instalado ao orientar a borda lisa da fibra 
mineral contra a parede de suporte, utilizando as 
fixações tipo espada. As fixações tipo espadas são 
perfuradas na obra e fixadas à parede de suporte 
com ancoragens ou parafusos.

As espadas de fixação vertical RV são de aço 
galvanizado e são compatíveis com todas as medidas. 

A distância entre espadas recomendada é de 600 
mm. Recomenda-se o uso de parafusos* e uma 
arruela* com diâmetro de cabeça de 15 mm (máx.). 
Não devem ser combustíveis e devem ser adequados 
para o substrato. 
* Não incluídos

Comprimento 
barreira (m)

N.º de 
fixações

Até 1,2 2

Barreiras corta-fogo verticais 
RV Siderise

Barreira corta-fogo de setorização vertical “RV” 
para aplicações de câmaras de ar compostas por um 
núcleo de lâminas de lã mineral não combustível, 
forradas em ambos os lados com papel de alumínio 
reforçado.

São utilizadas   para preencher completamente o 
espaço oco entre o revestimento externo e a parede 
de suporte. Esta solução oferece uma grande 
resistência à passagem de fumo e fogo. Além disso, 
ao vedar completamente o espaço oco, melhora o 
funcionamento das fachadas ventiladas, reforçando a 
setorização vertical e, portanto, a pressurização do ar.

É importante destacar que, graças à sua fabricação 
exclusiva baseada num núcleo de lâminas de lã 
mineral pré-compactadas, as barreiras de setorização 
vertical adaptam-se às dilatações e movimentos 
funcionais das fachadas ventiladas.
A borda frontal comprime diretamente contra o 
revestimento externo. Não é necessário o uso de uma 
faixa intumescente.

Para evitar que o fogo contorne a parte de trás do 
corta-fogo, qualquer isolamento térmico que tenha 
sido instalado na face externa da parede de suporte 
deve ser completamente cortado.

A união entre as barreiras de 
setorização vertical deve ser firme 
para evitar espaços ocos e a junta 
deve ser vedada com fita de alumínio 
Siderise AN/T/RFT 120/45 em ambos 
os lados.

Dimensões barreira corta-fogo

Código Descrição Espessura
mm

Largura
mm

Comprimento
mm

Classificação
(EI)

7043299 RV-090/060/1.2-1.2/P 90 1200* 1200 60

*As barreiras corta-fogo RV são fornecidas em painéis de 1200x1200 mm e são cortadas na obra ao tamanho do espaço oco total (sem espaço de ar).
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Normas e homologações
As barreiras de setorização horizontal SIDERISE para 
câmaras ventiladas atendem aos requisitos de:

CTE DB-SI España
Exigência de 30 minutos de integridade E30 
estabelecida pelo DB SI 2 – Propagação exterior. 

«O desenvolvimento vertical das câmaras ventiladas 
da fachada deve ser limitado em continuidade com os 
painéis de betão resistentes ao fogo que separam os 
setores de incêndio. A inclusão de barreiras E 30 pode 
ser considerada um procedimento válido para limitar 
esse desenvolvimento vertical»

• E (Integridade): Tempo decorrido desde o início 
do incêndio até a deteção de chamas ou gases 
inflamáveis   na face não exposta (sua integridade é 
mantida).

• I (Isolamento): Tempo decorrido desde o início do 
incêndio até atingir uma temperatura pontual de 
180ºC ou uma temperatura média de 140ºC na 
face não exposta.

Os testes devem ser realizados por laboratórios 
acreditados por uma entidade oficialmente 
reconhecida.

O DB SI indica que, nos setores de incêndio em 
habitações residenciais, a área construída de todo o 
setor de incêndio não deve ultrapassar 2500 m2.

Também atende aos requisitos de outras zonas, como 
Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte, Irlanda e 
Escócia.

Testes de fogo
As barreiras de setorização horizontal de câmara 
ventilada SIDERISE foram testadas de acordo com 
a norma ASFP TGD19: barreira de câmara ventilada 
utilizada no revestimento de fachadas ventiladas. 
Este método de teste estabelece o procedimento 
para determinar a resistência ao fogo de barreiras 
de câmaras ventiladas quando submetidas às 
condições padrão de exposição ao fogo e aos 
critérios de desempenho estipulados na norma  
EN 1363 Parte 1: 2012.

Foram realizados testes para avaliar a capacidade 
dos produtos de setorização horizontal de "câmara 
ventilada" para estabelecer a resistência ao fogo 
de uma construção de betão celular pré-fabricada. 
Esta é a montagem padrão para testar este tipo de 
produtos de setorização, pois permite classificar o 
desempenho de cada barreira.

Certificação do produto
Para obter informações sobre os testes realizados 
nos produtos RH SIDERISE pelo laboratório externo 
acreditado, consulte Warringtonfire ewcl5 Número de 
certificado ME 5101.

Este certificado encontra-se disponível em  
www.siderise.com entrando em contacto com 
soporte.tecnico@ursa.com

Comportamento ignífugo do produto
Barreira de setorização horizontal RH25(G/S) de 
fachada ventilada SIDERISE para câmaras de ar até 
25 mm. A SIDERISE testou barreiras de setorização 
horizontal com câmara de ar de 25 mm com o 
método ASFP TGD19. 

Durante os testes ignífugos, o espaço oco foi 
efetivamente fechado completamente em menos de 
2,5 minutos. 

As temperaturas de vedação permaneceram abaixo 
de 180ºC durante este período de ativação e os 
requisitos EI foram mantidos até ao E120 e I60.

Comportamento ignífugo do sistema
Foram utilizados produtos de barreiras de setorização 
SIDERISE numa série de testes de sistemas em 
grande escala como BS 8414 (1 e 2) e NFPA 285. 
Estes produtos podem ser utilizados   para avaliar o 
desempenho das barreiras de setorização SIDERISE 
dentro de um sistema de revestimento completo.

Para obter informações sobre o desempenho e 
detalhes de montagem nos testes de sistema, entre 
em contacto com soporte.tecnico@ursa.com.

Integridade (E) Isolamento (I)
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Fichas técnicas
de produtos recomendados

 
URSA TERRA
Produtos de lã mineral desenvolvidos  
para o isolamento térmico e acústico dos edifícios

Excelente 
isolamento 

térmico

Fácil instalação Poupança ReciclávelExcelente 
isolamento 

acústico

Excelente reação  
ao fogo
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Valores de transmitância térmica U (W/m2·K)

Descrição (do exterior ao interior) Lã mineral Lambda 
(W/m·K)

Espessuras (mm)
50 60 80 100 120 140

 

- Revestimento exterior 8 mm
- Câmara de ar ventilada 50 mm
-  Isolamento URSA TERRA Vento
- ½ vez de tijolo face à vista 115 mm
- Estuque de gesso 15 mm

URSA TERRA 
Vento Plus T0003 

URSA TERRA  
Vento Plus P4203

URSA TERRA  
Vento Plus P8792

0,032 0,47 0,41 0,33 0,27 0,23 0,20

URSA TERRA  
Vento P8752

URSA TERRA  
Vento P4252

0,034 0,49 0,43 0,34 0,29 0,24 0,21

 

- Revestimento exterior 8 mm
- Câmara de ar ventilada 50 mm
-  Isolamento URSA TERRA Vento
- Bloco de betão convencional 150 mm
- Estuque de gesso 15 mm

URSA TERRA 
Vento Plus T0003 

URSA TERRA  
Vento Plus P4203

URSA TERRA  
Vento Plus P8792

0,032 0,47 0,41 0,33 0,27 0,23 0,20

URSA TERRA  
Vento P8752

URSA TERRA  
Vento P4252

0,034 0,49 0,43 0,34 0,29 0,24 0,21

 

- Revestimento exterior 8 mm
- Câmara de ar ventilada 50 mm
-  Isolamento URSA TERRA Vento
- Bloco cerâmico de argila leve 140 mm
- Estuque de gesso 15 mm

URSA TERRA 
Vento Plus T0003 

URSA TERRA  
Vento Plus P4203

URSA TERRA  
Vento Plus P8792

0,032 0,42 0,37 0,30 0,25 0,22 0,19

URSA TERRA  
Vento P8752

URSA TERRA  
Vento P4252

0,034 0,44 0,39 0,31 0,27 0,23 0,20

 

- Revestimento exterior 8 mm
- Câmara de ar ventilada 50 mm
-  Isolamento URSA TERRA Vento
- Bloco de betão leve 140 mm
- Estuque de gesso 15 mm

URSA TERRA 
Vento Plus T0003 

URSA TERRA  
Vento Plus P4203

URSA TERRA  
Vento Plus P8792

0,032 0,38 0,34 0,28 0,24 0,21 0,18

URSA TERRA 
Vento P8752

URSA TERRA 
Vento P4252

0,034 0,39 0,35 0,29 0,25 0,22 0,19

* Cálculo da transmitância térmica U segundo a norma EN ISO 6946
* As fixações em plástico foram consideradas para o isolante.  
* Não foram consideradas as pontes térmicas pontuais pelo efeito dos ângulos.

Valores do coeficiente de transferência de calor U (W/m2·K) da parte opaca do revestimento
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NOVO

PR

ODUTO

Dis Disponibilidade S Stock C Consultar Pq Pacote Rt Resistência térmica

URSA TERRA 
Vento Plus T0003

Painel semirrígido de lã mineral URSA TERRA em conformidade 
com a norma UNE EN 13162, não hidrófila, de elevadas prestações 
mecânicas, sem revestimento. Fornecido em painel e painel enrolado.
Características técnicas

Lambda (λ90/90) 0,032 W/m·K

Reação ao fogo (Euroclasses) A1

Resistência específica  
à passagem do ar (r’)

AFr10
≥ 10 kPa·s/m2

Absorção acústica (a) AWi

Estabilidade dimensional (Δε) 
(70ºC 90% de umidade) < 1%

Tolerância na espessura T3

Permeabilidade ao vapor da lã (μ) MU1

Absorção de água a curto prazo ≤ 1 kg/m2

Absorção de água a longo prazo ≤ 3 kg/m2

Densidade nominal aproximada 30 Kg/m3

Calor específico aproximado (CP) 800 J/Kg·K

DoP 34TER32VV21101

0099/CPR/A43/0616 020/003847

 Rolo 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete αw

Rt
m2·K/W

2142897 50 1,20 8,10 C 1 9,72 18 174,96 0,95 1,55

2143336 60 1,20 8,10 C 1 9,72 18 174,96 1,00 1,85
2143185 80 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 2,50
2143345 100 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 3,10

   Painel 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete αw

Rt
m2·K/W

2142758 50 0,60 1,35 C 12 9,72 16 155,52 0,95 1,55

2142757 60 0,60 1,35 C 10 8,10 16 129,60 1,00 1,85
2142515 80 0,60 1,35 C 7 5,67 16 90,72 1,00 2,50
2142759 100 0,60 1,35 C 6 4,86 16 77,76 1,00 3,10
2142780 120 0,60 1,35 C 5 4,05 16 64,80 1,00 3,75
2143062 140 0,60 1,35 C 4 3,24 16 51,84 1,00 4,35

  Código designação 
MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

Reação 
ao fogo 

A1
Repelente  

à água 

WS
l 

0,032
Repelente  

à água

WLp
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Painel semirrígido de lã mineral URSA TERRA de elevadas 
prestações térmicas, acústicas e mecânicas em conformidade com a 
norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido na face exterior com 
uma manta preta reforçada. Fornecido em painel e painel enrolado.

URSA TERRA 
Vento Plus P4203

DoP 34TER32VV21101

 Código designação 
 MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,032 W/m·K

Reação ao fogo (Euroclasses) A1

Resistência específica  
à passagem do ar (r’)

AFr10
≥ 10 kPa·s/m2

Absorção acústica (a) AWi

Estabilidade dimensional (Δε) 
(70ºC 90% de umidade) < 1%

Tolerância na espessura T3

Permeabilidade ao vapor da lã (μ) MU1

Absorção de água a curto prazo ≤ 1 kg/m2

Absorção de água a longo prazo ≤ 3 kg/m2

Densidade nominal aproximada 30 kg/m3

Calor específico aproximado (CP) 800 J/kg·K

 Rolo 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete αw

Rt
m2·K/W

2142642 40 1,20 8,60 C 1 10,32 18 185,76 0,75 1,25

2142987 50 1,20 7,50 C 1 9,72 18 162,00 1,00 1,55

2142651 60 1,20 6,75 C 1 8,10 18 145,80 1,00 1,85

2142155 80 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 2,50

2142461 100 1,20 5,40 C 1 6,48 18 116,64 1,00 3,10

2142344 120 1,20 2,70 C 1 3,24 18 58,32 1,00 3,75

2142856 140 0,60 2,70 C 2 3,24 18 58,32 1,00 4,35

2142156 140 1,20 2,70 C 1 3,24 18 58,32 1,00 4,35

   Painel 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete αw

Rt
m2·K/W

2142708 40 0,60 1,35 C 15 12,15 16 194,40 0,75 1,25

2142709 50 0,60 1,35 S 12 9,72 16 155,52 1,00 1,55

2142710 60 0,60 1,35 S 10 8,10 16 129,60 1,00 1,85

2142707 80 0,60 1,35 S 7 5,67 16 90,72 1,00 2,50

2142711 100 0,60 1,35 C 6 4,86 16 77,76 1,00 3,10

—— 120 0,60 1,35 C 5 4,05 16 64,80 1,00 3,75

—— 140 0,60 1,35 C 4 3,24 16 51,84 1,00 4,35

0099/CPR/A43/0683 020/003908

Dis Disponibilidade S Stock C Consultar Pq Pacote Rt Resistência térmica

Reação 
ao fogo 

A1
Repelente  

à água 

WS
l 

0,032
Repelente  

à água

WLp
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Painel semirrígido de lã mineral URSA TERRA de elevadas 
prestações térmicas, acústicas e mecânicas em conformidade com 
a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido na face exterior 
com um tecido Zero de alta resistência. Fornecido em painel e 
painel enrolado.

URSA TERRA  
Vento Plus P8792 

DoP 34TER32GT21111

 Código designação  
 MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr10-WLp-DS(70,90)-AWi

Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,032 W/m·K

Reação ao fogo (Euroclasses) A2-s1,d0

Resistência específica  
à passagem do ar (r’)

AFr10
≥ 10 kPa·s/m2

Absorção acústica (a) AWi

Estabilidade dimensional (Δε) 
(70ºC 90% de umidade) < 1%

Tolerância na espessura T3

Permeabilidade ao vapor da lã (μ) MU1

Absorção de água a curto prazo ≤ 1 kg/m2

Absorção de água a longo prazo ≤ 3 kg/m2

Densidade nominal aproximada 30 kg/m3

Calor específico aproximado (CP) 800 J/kg·K

 Rolo 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete ααw

Rt
m2·K/W

2141661 60 1,20 6,75 C 1 8,10 18 145,80 1,00 1,85

2140504 80 1,20 5,40 S 1 6,48 18 116,64 1,00 2,50

2143041 100 1,20 5,40 C 1 6,00 18 108,00 1,00 3,10

—— 140 1,20 2,70 C 1 3,24 18 58,32 1,00 4,35

   Painel 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete ααw

Rt
m2·K/W

2142704 40 0,60 1,35 C 14 11,34 16 181,44 0,80 1,25

2142700 50 0,60 1,35 S 10 8,10 16 129,60 1,00 1,55

2142701 60 0,60 1,35 C 9 7,29 16 116,64 1,00 1,85

2142705 80 0,60 1,35 C 7 5,67 16 90,72 1,00 2,50 

2142702 100 0,60 1,35 S 6 4,86 16 77,76 1,00 3,10

2142703 120 0,60 1,35 C 5 4,05 16 64,80 1,00 3,75

—— 140 0,60 1,35 C 4 3,24 16 51,84 1,00 4,35

0099/CPR/A43/0300 020/003348

Dis Disponibilidade S Stock C Consultar Pq Pacote Rt Resistência térmica

Repelente  
à água 

WS
l 

0,032
Repelente  

à água

WLp
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 Rolo 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete αw

Rt
m2·K/W

2141944 50 0,60 10,20 C 2 12,24 18 220,32 0,95 1,45
2142581 60 1,20 8,50 C 1 10,20 18 183,60 1,00 1,75
2142838 80 060 6,50 C 2 7,80 18 140,40 1,00 2,35
2142064 80 1,20 6,50 S 1 7,80 18 140,40 1,00 2,35
2142254 100 0,60 5,40 S 2 6,48 18 116,64 1,00 2,90
2142301 100 1,20 5,40 S 1 6,48 18 116,64 1,00 2,90
2142874 120 0,60 4,70 C 2 5,64 18 101,12 1,00 3,50
2142300 120 1,20 4,70 C 1 5,64 18 101,52 1,00 3,50
2143034 140 0,60 4,20 C 2 5,04 18 90,72 1,00 4,10
2142252 140 1,20 4,20 C 1 5,04 18 90,72 1,00 4,10
2142517 160 0,60 3,70 C 2 4,44 18 79,92 1,00 4,70
2143056 180 0,60 3,20 C 2 3,84 18 69,12 1,00 5,25

—— 200 0,60 2,70 C 2 3,24 18 58,32 1,00 5,85

   Painel 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete ααw

Rt
m2·K/W

2142820 50 0,60 1,35 C 18 9,72 20 194,40 1,00 1,45
2142699 60 0,60 1,35 C 10 8,10 20 162,00 1,00 1,75
2142822 80 0,60 1,35 C 8 6,48 20 129,60 1,00 2,35

—— 100 0,60 1,35 C 6 4,86 20 97,20 1,00 2,90
—— 120 0,60 1,35 C 5 4,05 20 81,00 1,00 3,50

Painel semirrígido de lã mineral URSA TERRA em conformidade 
com a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido na face 
exterior com um tecido Zero de alta resistência. Fornecido em 
painel e painel enrolado.

URSA TERRA 
Vento P8752 

DoP 34TER34GT21101

 Código designação 
 MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi

Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,034 W/m·K *

Reação ao fogo (Euroclasses) A2-s1,d0

Resistência específica  
à passagem do ar (r’)

AFr5  
≥ 5 kPa·s/m2

Absorção acústica (a) AWi

Estabilidade dimensional (Δε) 
(70ºC 90% de umidade) < 1%

Tolerância na espessura T3

Permeabilidade ao vapor da lã (μ) MU1

Absorção de água a curto prazo ≤ 1 kg/m2

Absorção de água a longo prazo ≤ 3 kg/m2

Densidade nominal aproximada 22 kg/m3

Calor específico aproximado (CP) 800 J/kg·K

0099/CPR/A43/0634 020/003859

Dis Disponibilidade S Stock C Consultar Pq Pacote Rt Resistência térmica

Repelente  
à água 

WS
l 

0,034
Repelente  

à água

WLp
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Painel semirrígido de lã mineral URSA TERRA em conformidade 
com a norma UNE EN 13162, não hidrófila, revestido com uma 
manta preta. Fornecido em painel.

URSA TERRA 
Vento P4252

DoP 34TER35VVV20121

 Código designação 
 MW-EN 13162-T3-MU1-WS-AFr5-WLp-DS(70,90)-AWi

Características técnicas certificadas

Lambda (λ90/90) 0,034 W/m·K *

Reação ao fogo (Euroclasses) A1

Resistência específica  
à passagem do ar (r’)

AFr5  
≥ 5 kPa·s/m2

Absorção acústica (a) AWi

Estabilidade dimensional (Δε) 
(70ºC 90% de umidade) < 1%

Tolerância na espessura T3

Permeabilidade ao vapor da lã (μ) MU1

Absorção de água a curto prazo ≤ 1 kg/m2

Absorção de água a longo prazo ≤ 3 kg/m2

Densidade nominal aproximada 22 kg/m3

Calor específico aproximado (CP) 800 J/kg·K

   Painel 

Código Espessura
mm

Largura
m

Comprimento
m Dis. Un./

Pq
m2/
Pq

Pq
/palete

m2/
palete αw

Rt
m2·K/W

2142692 40 0,60 1,35 S 15 12,15 20 243,00 0,70 1,15

2142653 50 0,60 1,35 S 12 9,72 20 194,40 0,85 1,45

2142693 60 0,60 1,35 S 10 8,10 20 162,00 0,95 1,75

2142694 80 0,60 1,35 S 7 5,67 20 113,40 1,00 2,35

2142695 100 0,60 1,35 S 6 4,86 20 97,20 1,00 2,90

2142696 120 0,60 1,35 S 5 4,05 20 81,00 1,00 3,50

2142691 140 0,60 1,35 C 4 3,24 20 64,80 1,00 4,10

2142698 160 0,60 1,35 C 4 3,24 20 64,80 1,00 4,70

2142697 180 0,60 1,35 C 3 2,43 20 48,60 1,00 5,25

—— 200 0,60 1,35 C 3 2,43 20 48,60 1,00 5,85

0099/CPR/A43/0280 020/003326

Dis Disponibilidade S Stock C Consultar Pq Pacote Rt Resistência térmica

Reação 
ao fogo 

A1
Repelente  

à água 

WS
l 

0,034
Repelente  

à água

WLp
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Ancoragem para a fixação do isolamento com espessuras entre 
60 mm e 300 mm em fachada ventilada sobre alvenaria e betão. 
• Composta por dois elementos (haste e arruela).
• Arruela diâmetro 90 mm para cumprir os requisitos do 

mercado de fachada ventilada.
• Limitador de profundidade de montagem.
• Não necessita de elementos expansíveis adicionais.
• Adequada para qualquer substrato (exceto madeira). Para 

furar em tijolos perfurados recomenda-se a não utilização da 
percussão.  

Ancoragem de impacto para fixação de painéis de 
isolamento flexíveis e semirrígidos em fachadas ventiladas. 
Para fachada ventilada com isolamento de espessuras entre 
40 mm e 200 mm.

• Suporta temperaturas entre -30ºC e +80ºC
• Cargas de até 50 kg em betão
• Arruela diâmetro 90 mm
• Adequada para betão, tijolo e betão celular.

0,50 KN / 0,25 KN

Ancoragem Vento
DH EJOT 

Ancoragem Vento
CB Spit 

Código Descrição Espessura painel de 
isolamento mm Dis. Un./

embalagem

7043282 Ponta de instalação DH Todas as espessuras C 10

7043260 Arruela DH Ø90 Todas as espessuras S 300

7043266 Haste DH 60 60 C 300

7043268 Haste DH 80 80 S 300

7043269 Haste DH 100 100 S 300

7043271 Haste DH 120 120 S 300

7043272 Haste DH 140 140 S 300

7043274 Haste DH 160 160 C 300

7043275 Haste DH 180 180 C 300

7043276 Haste DH 200 200 C 300

7043277 Haste DH 220 220 C 300

7043278 Haste DH 240 240 C 300

7043279 Haste DH 260 260 C 300

7043280 Haste DH 280 280 C 300

7043281 Haste DH 300 300 C 300

Valores característicos Descrição

Diâmetro de broca 8 mm

Profundidade de perfuração ≥t 40 mm

Profundidade de encastramento ≥hv 30 mm

Transmitância térmica 0,0001 W/K

Capacidade de suporte (puxando a arruela) 0,2 kN

Ancoragem DH duas peças EJOT®
Ponta DH EJOT®

Código Descrição Espessura painel  
de isolamento mm Dis. Un./

embalagem

7043283 CB 8X85/40-50 
CABEÇA DE 90 40-50 C 300

7043284 CB 8X95/50-60 
CABEÇA DE 90 50-60 S 300

7043285 CB 8X115/70-80 
CABEÇA DE 90 70-80 S 200

7043286 CB 8X135/90-100 
CABEÇA DE 90 90-100 S 200

7043287 CB 8X155/110-120 
CABEÇA DE 90 110-120 C 200

7043291 CB 8X165/140 
CABEÇA DE 90 140 C 100

7043293 CB 8X185/160 
CABEÇA DE 90 160 C 100

7043295 CB 8X225/200 
CABEÇA DE 90 200 C 100

a8X165/140 
8X245/220 
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• Utilização em interior e exterior.
• Alta aderência mesmo a baixas temperaturas, 

aplicável até -10 ºC.
• Vedação estanque e resistente a chuvas fortes.
• Resistente a intempéries até 12 meses.
• Pode ser facilmente cortada à mão.
• Baixas emissões.

Fita de alto rendimiento 
para uniões permanentes e herméticas DuploCOLL® 21124

Código
Dispersão 

acrílica
gr

Malha
gr

Espessura 
total
mm

Largura
mm

Comprimento
m EAN embalagem Un./

embalagem

7043135 220 3,5 aprox. 0,42 60 25,00 4017916537755 10

Testada em várias membranas, de acordo com  
DIN 4108-11:2008-11, para barreira de vapor e 
permeabilidade ao vapor.

Barreira corta-fogo de setorização 
horizontal “RH” para aplicações de câmaras 
de ar em fachadas ventiladas.

Barreira corta-fogo de setorização vertical “RV” para aplicações 
de câmaras de ar em fachadas ventiladas.  
É instalada verticalmente sob uma compressão nominal  
de 10 mm, preenchendo completamente o espaço oco.

Espadas de fixação para barreira corta-fogo 
de setorização horizontal ou vertical e fita adesiva 
para vedar as juntas.

Barreira corta-fogo horizontal
RH Siderise

Barreira corta-fogo vertical
RV Siderise
  

Acessórios barreira corta-fogo
RH/RV Siderise
  

Dimensões barreira corta-fogo Dimensões espaços ocos

Código Descrição
Espes-
sura
mm

Largura
mm

Compri-
mento
mm

Classifica-
ção
(EI)

Espaço 
de ar1

mm

Espaço oco  
total2
mm

7043296 RH25G-060/60/116-123 90 123* 1200 60 25 *141-148

7043297 RH25G-060/60/133-143 90 143* 1200 60 25 *158-168

7043298 RH25G-060/60/174-194 90 194* 1200 60 25 *199-219

1 Entre barreira e revestimento
2 Isolamento + câmara ar (distância entre parede e revestimento)

*Pode-se cortar e ajustar na obra

Dimensões barreira corta-fogo

Código Descrição Espessura
mm

Largura
mm

Compri-
mento
mm

Classificação
(EI)

7043299 RV-090/060/1.2-1.2/P 90 1200* 1200 60

*As barreiras corta-fogo RV são fornecidas em painéis de 1200 x 1200 mm  
e são cortadas na obra ao tamanho do espaço oco total (sem espaço de ar).

Código Descrição

7043300 Fita adesiva Siderise AN/T/RFT120 fita adesiva de alumínio para vedação  
entre uniões de barreiras contra-fogo de 120 mm de largura e 45 m de comprimento.

7043301 Espada fixação RH RHG350 Espada fixação de aço galvanizado para  
barreira corta-fogo de setorização horizontal 

7043302 Espada fixação RV RVG195 Espada fixação de aço galvanizado para  
barreira corta-fogo de setorização vertical 

2

3

4

A

B

C

D

E

1

A. Espaço oco
total

B. Câmara 
de ar

C. Espaço de ar
(RH25) = 25mm ± 3mm

D. Largura
barreira corta-fogo

E. Largura
isolamento

Comprimento 
barreira (m)

N.º de 
fixações

0-0,4 1
0,4-0,8 2
+0,8-1,2 3

Comprimento 
barreira (m)

N.º de 
fixações

Até 1,2 2



URSA Como funciona uma fachada ventilada?   29

Como 
funciona 
uma fachada 
ventilada?
Este sistema consiste em dispor 
sobre uma parede base o isolamento 
na parte exterior, seguido de uma 
câmara de ar ventilada e um 
revestimento exterior.

De um ponto de vista energético, cada um dos 
componentes que constituem o sistema colaboram 
na proteção do edifício contra a ação do vento, 
chuva, frio e radiação solar.

O revestimento exterior protege contra a chuva e 
vento e interceta a radiação solar, evitando que 
a superfície exterior da fachada aumente a sua 
temperatura, reduzindo desta forma o fluxo de calor 
que atravessa o revestimento, o que é particularmente 
interessante no verão. A ventilação da câmara de ar 
atua como dissipador da energia solar intercetada e 
acumulada no revestimento exterior, minimizando o 
sobreaquecimento provocado pelo excesso de radiação 
solar na face exterior do sistema de fachada ventilada. 
E o isolamento exterior contínuo minimiza as pontes 
térmicas, evitando assim a existência de pontos “frios” 
na superfície interior do edifício e consequentemente 
o risco de formação de bolor ou condensações nas 
superfícies interiores.
 

1 Radiação solar 2. Reflexão 3. 
Condução 4. Radiação da placa 
exterior 5. Convecção 6. Fluxo 
para o interior

1 

2 3 

5 

6 

4 



30 URSA TERRA Vento Isolamento em fachada ventilada

Câmara de ar
A câmara de ar é o componente 
primordial do sistema. A sua 
função é múltipla e podemos 
destacar:
• A câmara de ar atua como um sistema de 

drenagem perante eventuais infiltrações de água 
que possam penetrar através das juntas abertas do 
revestimento exterior. Desta forma, os componentes 
interiores permanecem sempre secos.

• A circulação de ar através da câmara, favorecida 
pela tiragem térmica da mesma, permite 
refrigerar o excesso de radiação solar incidente 
sobre a pele do revestimento.

• A ventilação da câmara permite evacuar o 
vapor de água proveniente da transpiração do 
revestimento do edifício. Esta particularidade torna 
desaconselhável a utilização de materiais com baixa 
permeabilidade ao vapor (barreiras de vapor ou 
espumas plásticas).

Para assegurar todas estas características, a câmara 
de ar deve ser contínua em toda a superfície 
da fachada com aberturas permanentes na sua 
parte superior e inferior para que assegurem a 
ventilação. A espessura livre da câmara deve ser de 
3 a 10 cm. A taxa de aberturas deve ser de até 
1.500 mm2/m para que a cavidade seja considerada 
fortemente ventilada ou superior a 500 mm2/m para 
ser considerada fracamente ventilada (EN 6946).

As 
fachadas 

com câmara de ar 
ventilada proporcionam  

o máximo nível  
de impermeabilidade,  
de acordo com o CTE:  

Classe 5

renovação de ar

cobertura verde

diminuição 
de pontes 
térmicas

convecção
eólica

conforto
interior 
20 ºC

40 ºC

efeito chaminé

Parede base
A parede base tem por função assegurar a 
estanqueidade ao ar da fachada e proporcionar a 
base de sustentação aos outros componentes.  
Entre as paredes base utilizadas mais correntemente 
podemos ter: alvenaria em tijolo oco, alvenaria em 
tijolo perfurado, blocos de betão, paredes de betão 
armado ou sistemas secos com estrutura de perfis.

Se a parede não for suficientemente estanque 
deve-se colocar uma camada de argamassa antes 
da instalação do isolamento.

Isolamento 
O isolamento tem por função principal evitar a 
transmissão de calor entre os ambientes interior 
e exterior do edifício. A colocação de isolamento 
em fachadas ventiladas impõe umas exigências 
específicas: carácter incombustível e alta 
permeabilidade ao vapor de água.

Graças ao facto de o isolamento se colocar no lado 
exterior da fachada e de não ser hidrófilo, protege-
se o edifício de forma contínua e homogénea, 
"envolvendo" o edifício e minimizando totalmente a 
possibilidade de pontes térmicas.
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Substrutura 
de suporte do 
revestimento 
Cada tipo de material de revestimento deve 
ser dotado de uma substrutura formada por 
uma estrutura de perfis e sistemas de fixação e 
ancoragem. Esta substrutura é própria e específica de 
cada sistema. 

Entre os materiais mais usualmente utilizados para 
as redes de perfis encontramos: perfis de alumínio, 
perfis de aço galvanizado, perfis de aço inoxidável e 
perfis de madeira

Revestimento
A função do revestimento é constituir o acabamento 
exterior da fachada e, portanto, é responsável  
pela aparência da mesma. Proporciona una primeira 
barreira de proteção contra a chuva e o vento, e 
complementa na perfeição esta função 
fundamental da câmara de ar ventilada. A pele de 
revestimento é fixada à parede base da fachada 
através de um sistema de ângulos e perfis próprio de 
cada tipo de revestimento.

O revestimento exterior interceta a radiação solar 
, evitando que a superfície exterior da fachada 
aumente a sua temperatura, reduzindo desta forma o 
fluxo de calor que atravessa o revestimento, o que é 
particularmente interessante no verão.

A enorme diversidade de materiais de revestimento 
permite uma ampla possibilidade de escolha de 
diferentes aparências para as fachadas.

 O revestimento 
proporciona 

segurança em relação 
às intempéries 

e renovação estética 
da fachada

Reabilitação com fachada ventilada em Miranda de Ebro, 
Câmara Municipal de Miranda de Ebro

Kursaal Rehabilitaciones, reabilitação integral em Donostia 
com URSA TERRA Vento Plus T0003. 
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Desenho de 
fachadas 
ventiladas
Pontes térmicas
evitadas ou controladas 

Bordas superiores
É um dos pontos mais críticos da conceção de 
fachadas ventiladas, uma vez que frequentemente 
a ventilação e a drenagem da mesma são 
interrompidas devido a um desenho mal concebido 
nesta secção.

1 Carpintaria no plano interior com retorno do 
isolante. Proporciona a minimização da ponte 
térmica quando a carpintaria está nivelada com 
as vigas interiores da fachada. A entrada de ar e 
drenagem de eventuais infiltrações com pelo menos 
20 mm de largura não devem ser esquecidas. O 
revestimento vertical deve ultrapassar pelo menos 10 
mm o plano do elemento horizontal.

2. Carpintaria no plano do isolante. Proporciona as 
pontes térmicas de menor importância, pelo que é o 
procedimento recomendado, embora obrigue a mover 
a carpintaria para fora do plano de acabamento 
interior.

Contornos 
da janela
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Correção da ponte 
térmica

Carpintaria exterior
Eliminação da ponte 
térmica

Borda lateral
1 Carpintaria no plano interior com retorno do 
isolante. Proporciona a minimização da ponte 
térmica quando a carpintaria está nivelada com as 
vigas interiores da fachada

2. Carpintaria no plano do isolamento. Proporciona 
as pontes térmicas de menor importância, pelo 
que é o procedimento recomendado, embora 
obrigue a mover a carpintaria para fora do plano de 
acabamento interior.

Contorno de aberturas. 
Carpintaria no plano 
interior com retorno do 
isolante

Contorno de aberturas. 
Carpintaria no plano do 
isolamento.

Borda inferior
1 Carpintaria no plano interior. A saída da 
ventilação debaixo da calha da abertura (sempre 
superior a 20 mm) e a proteção da mesma através do 
"descaimento" da calha em relação ao revestimento 
(mais de 10 mm), não devem ser esquecidas.

2. Carpintaria no plano do isolamento. Proporciona 
as pontes térmicas de menor importância, pelo 
que é o procedimento recomendado, embora 
obrigue a mover a carpintaria para fora do plano de 
acabamento interior.

Carpintaria interior
Correção da ponte 
térmica

Carpintaria 
exterior
Eliminação da 
ponte térmica

É totalmente desaconselhável colocar a carpintaria em 
frente ao isolamento (no plano do revestimento) uma 
vez que impossibilita a ventilação da câmara e impede 
a drenagem da mesma. A entrada de ar e drenagem 
de eventuais infiltrações com pelo menos 20 mm de 
largura não devem ser esquecidas.

O revestimento vertical deve ultrapassar pelo menos 
10 mm o plano do elemento horizontal.

A saída da ventilação debaixo da calha da 
abertura (sempre superior a 20 mm) e a 
proteção da mesma, através do 
"descaimento" da calha, em relação ao 
revestimento (mais de 10 mm), não devem 
ser esquecidas.
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Painéis de betão
A continuidade do isolamento nos painéis de betão 
permite minimizar o efeito da ponte térmica, tal 
como comprovam os valores do coeficiente de 
transmissão térmica linear, e minimizar o risco de 
formação de bolor.

Painel de betão com interseção 
num beiral, varanda, cornija…
A interrupção do isolante por cornijas ou beirais 
interrompe a continuidade do isolante e aumenta 
logicamente o efeito da ponte térmica no painel de 
betão. As entradas de ar no começo acima do beiral 
e as suas saídas de ventilação correspondentes nas 
zonas altas não devem ser esquecidas.

Eliminação da ponte térmica

Com ponte térmica

34 URSA TERRA Vento Isolamento em fachada ventilada

Edifício habitacional em L’Hospitalet de Llobregat, Barcelona
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Telhados
com cornijas de remate superior
A saída de ar debaixo da cornija superior, maior que 
20 mm e a proteção vertical da fachada através 
da “calha”, maior que 10 mm, não devem ser 
esquecidas.

Começo de parede
Fachada a começar sobre um beiral. A entrada do 
ar e a drenagem da câmara no começo inferior não 
devem ser esquecidas.

Fachada 
a começar sobre o terreno
A entrada do ar e a drenagem da câmara no começo 
inferior não devem ser esquecidas. A partida inferior 
deve ser protegida por uma grelha para evitar a 
possível entrada de roedores e outros animais,

Sem cornija 
superior
A saída de ar debaixo da calha superior, maior que 
20 mm e a proteção vertical da mesma na fachada, 
maior que 10 mm, não devem ser esquecidas.

Projeto AIRLAB, Espacio AE Sostenibilidad, Las Palmas de Gran Canaria.



A gama URSA TERRA 
Vento proporciona ótimos 
resultados em termos de 

isolamento térmico, acústico 
e reação ao fogo.

As lãs minerais URSA 
são as mais apropriadas 

para cumprir os requisitos 
térmicos, acústicos e de fogo 

nas fachadas.
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Reabilitação 
em fachadas: 
intervenções 
de atuações 
passivas

Apenas com a 
reabilitação da fachada, 
podemos poupar 250 kg 
de C02 /m

2 por ano, o que 
representa também uma 

poupança económica 
significativa.

O isolamento 
pelo exterior permite 
a realização das obras 

minimizando assim o incômodo 
aos utilizadores durante a sua 
execução e sem tirar espaço 

às habitações onde é 
incorporado.

Reabilitação do HOTEL NYX ( Hotel Atlanta) Madrid,  
Sistema TS 200 Painel Trespa® Meteon® LUMEN®. Arquitetura PULSEN
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Cerca de 35% das perdas energéticas do edifício 
ocorrem através das fachadas.

Nos edifícios de construção anterior à implantação 
do Código Técnico da Edificação do ano de 2006, 
o isolamento é geralmente muito reduzido e nos 
anteriores à NTE-79, a fachada pode não ter 
isolamento, deixando uma câmara vazia e, portanto, 
com numerosas pontes térmicas:
• Pilares.
• Vigas.
• Ombreiras de janelas.
• Caixas de estores.
• Painéis de betão.

Sem isolar, as pontes térmicas produzem:
• Perdas energéticas.
• Deterioração do conforto interior.
• Condensações superficiais que podem formar 

bolores prejudiciais para a saúde.

Um isolamento apropriado das fachadas evita 
todos os problemas descritos anteriormente.

Para isso, na reabilitação o isolamento deve ser 
colocado na parte cega da fachada, para assim 
conseguir um maior conforto térmico no interior e 
uma considerável poupança energética.

Além disso, desta forma evitam-se as pontes 
térmicas que provocam patologias devido às 
condensações.

O isolamento pode ser colocado:
• No exterior da fachada num sistema de fachada 
ventilada, com os painéis de lã mineral URSA TERRA 
Vento ou através de um sistema SATE/ETICS com 
URSA XPS.
• No interior da mesma, com um trasdosado de 
estrutura autoportante e com a estrutura preenchida 
com lã mineral URSA TERRA.

Na reabilitação com lã mineral URSA TERRA, para 
além do isolamento térmico, consegue-se um 
aumento do isolamento acústico e uma melhoria da 
proteção contra o fogo.

As fachadas 
insuficientemente 

isoladas constituem 
92% do parque 
habitacional 

espanhol

20 ºC

14 ºC

No gráfico, foi realizada a simulação de uma 
termografia, e pode observar-se a perda de 
conforto térmico existente nos painéis de betão.

Reabilitação com 
fachada ventilada
Esta técnica de reabilitação consiste em realizar o 
isolamento pelo exterior, permitindo um aumento 
do isolamento térmico e acústico na fachada e ainda 
uma reabilitação estética da mesma.

As vantagens da fachada ventilada com lã mineral 
URSA TERRA Vento são:

• A aplicação exterior do isolamento elimina as 
pontes térmicas (painéis de betão, pilares…).

• Possibilita a realização do trabalho de reabilitação 
com os utilizadores dentro do edifício.

• Aumenta o isolamento térmico da parede de 
suporte, o isolamento acústico e a proteção contra 
o fogo.

• Reduz o consumo energético do edifício no verão, 
ao diminuir o fator solar do revestimento e no 
inverno ao aumentar o isolamento térmico.

• É um sistema de construção "seco". O processo de 
instalação é rápido e sem tempo de espera para 
secagem de argamassas ou gessos.

• Possibilita a mudança da aparência da fachada 
do edifício "rejuvenescendo" a sua aparência e 
contribuindo para a melhoria do ambiente.

• A solução é removível e, portanto, pode ser 
reabilitada em várias ocasiões. Os materiais 
utilizados são removíveis e recicláveis/reutilizáveis.

• É inclusive compatível com paredes de má 
planimetria.

Dentro das 
medidas para a 

poupança energética, 
o isolamento é a solução 
mais eficaz, uma vez que 

com um investimento 
mínimo permite rentabilizar 

a poupança ao longo de 
toda a vida do edifício
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Resumo dos 
requisitos 
de acordo 
com o CTE e 
Euroclasses

Secção HE0: Limitação do consumo 
energético
No âmbito da aplicação: edifícios novos.
Intervenções de edifícios existentes:
• Ampliações
• Mudanças de utilização
• Renovações

São avaliados dois indicadores que dependam das zonas 
climáticas de inverno, da localização, da utilização do edifício 
(residencial privado ou para utilização diferente do residencial 
privado) e no caso dos edifícios existentes, da amplitude da 
intervenção:
• O consumo de energia primária não renovável (Cep,nren) 
• O consumo de energia primária total (Cep,tot) 

Secção HE1: Condições para o controlo 
da procura energética
É avaliada a qualidade da envolvente térmica através de:
• Transmitância Térmica (U) de cada elemento da envolvente 

térmica 

O coeficiente global de transmissão de calor, através da 
envolvente térmica (K) do edifício, ou parte do mesmo, com 
utilização residencial privada e com outra utilização diferente 
da residencial privada: 
• Controlo solar 
• Permeabilidade ao ar
• Limitação de descompensações (a Transmitância Térmica 

das divisões interiores)
• Limitação de condensações

DB HE Poupança 
de Energia
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Desenho 
Geometria, 

compacidade,
orientação

...

HE 1 "condições de limitação da procura"
Elementos de 
construção 
Tipologia,  
isolamento

...

     NO 

Tabela 3.1.1.a HE1
        NO

Cumpre 
os valores 

máximos de 
U

 

Cumpre o 
valor máximo de 

Klim

Cálculo K 
edifício

HE 0 "limitação do consumo EP"
Tabela 3.1.2 HE1 Sistemas 

energéticos
Geradores, 
renováveis, 
combustível 

...

Melhorar 
desenho Cumpre o 

controlo solar

Tabela 3.1.1.b HE1
Tabela 3.1.1.c HE1

Tabela 3.1.3.a HE1
Tabela 3.1.3.b HE1

Cálculo do consumo 
de energia primária

Cumpre a 
estanqueidade do ar

Tabela 3.1.a HE0
Tabela 3.1.b HE0
Tabela 3.2.a HE0
Tabela 3.2.b HE0

NO

NO

Cumpre 
o consumo 

limite 
EP total - EP no 

ren 

Melhorar a construção Melhorar os sistemas

CUMPRE DB HE0 E HE1

Diagrama do fluxo do processo

FACHADAS VENTILADAS

Zonas climáticas α A B C D E
U Transmitância da fachada [W/m2K] 0,56 0,50 0,38 0,29 0,27 0,23
Espessura mínima recomendada 5 6 8 11 12 14

No cálculo teve-se em conta a eliminação de pontes térmicas que implica o isolamento pelo exterior.
*Estima-se uma condutividade térmica do material isolante de 0,035 W/mK

DB HS1 
Proteção contra a humidade 
Estabelecido no artigo 2.3.2. Condições das soluções 
de construção:

Que a presença de uma câmara de ar ventilada 
apresenta uma "elevadíssima resistência à filtragem 
de água" classe B3, e que as fachadas que contêm 
barreiras do tipo B3 são consideradas como tendo o 
máximo grau de impermeabilidade classe 5 exigível 
nas zonas de maior exposição ao vento e à chuva.

Os sistemas de fachadas que contêm câmaras de ar 
ventiladas gozam da máxima classificação quanto 
à sua impermeabilidade (pela presença da câmara 
de ar) e é exigido neste caso que o isolante alcance 
a classificação de "não hidrófilo" (requisito B3) 
equivalente a menos de 1 kg/m2 de absorção de água 
em imersão parcial durante 24 horas (classificação 
WS na marcação CE dos produtos de lã mineral). 

Este requisito obriga a selecionar produtos 
certificados WS para a aplicação em fachada 
ventilada.

DB HS Proteção 
contra a humidade 

Novidades CTE
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Resistência ao fogo (REI)
A resistência ao fogo é definida como a capacidade 
de um elemento de construção manter durante um 
determinado período de tempo as características 
de capacidade de suporte, integridade e isolamento 
nos termos especificados no teste normalizado 
correspondente. 
A resistência ao fogo é classificada em conformidade com os 
seguintes parâmetros:
(R) Capacidade de suporte: capacidade de suportar durante um 

período de tempo, e sem perda da estabilidade estrutural, a 
exposição ao fogo sob ações mecânicas definidas;

(E) Integridade ao fogo: capacidade de suportar a ação do fogo 
numa face, sem que exista transmissão à face não exposta, 
através da passagem de gases quentes e chamas;

(I)  Isolamento: capacidade de suportar a ação do fogo numa face, 
sem que ocorra a transmissão do incêndio à face não exposta, 
por uma transferência de calor significativa.

Utilização prevista Pisos subterrâneos Pisos acima do solo no edifício com altura de evacuação

  h ≤ 15 m 15 < h ≤ 28 m h ≤ 28 m

Setor de risco mínimo em edifício de 
qualquer utilização não é permitido EI 120 EI 120 EI 120

Habitação Residencial, Residencial pública, 
Estabelecimento de Ensino, Administrativo EI 120 EI 60 EI 90 EI 120

Comercial, Edifício Público, 
Hospitalar EI 120 EI 90 EI 120 EI 180

Parque de estacionamento EI 120 EI 120 EI 120 EI 120

Resistência ao fogo das paredes, tetos e portas que delimitam os setores de 
incêndio impostos pelo DB SI

DB SI Segurança  
em caso de incêndio

DB HR Proteção 
contra o ruído

Características exigidas nos produtos

Características exigidas nos sistemas

RA, Índice global de redução acústica, ponderado A, de um 
elemento de construção: Avaliação global, em dBA, do índice 
de redução acústica, R, para um ruído incidente normalizado 
rosa, ponderado A.

RAtr, Índice global de redução acústica, ponderado A, para o 
dominante ruído exterior de automóveis: Avaliação global, em 
dBA, do índice de redução acústica, R, para o ruído exterior de 
automóveis.

ΔRA, Melhoria do índice global de redução acústica, ponderado 
A, de um revestimento: Aumento do índice global de redução 
acústica de um elemento de construção, pela adição de um 
tratamento ou revestimento no elemento de construção 
base. É valorizado pela diferença entre os valores globais do 
índice de redução acústica, ponderado A, de um elemento de 
construção de referência com o revestimento de melhoria e o 
do próprio elemento de construção de referência.  

C, Termo de adaptação de espectros: Valor em decibéis, que é 
adicionado ao valor de uma magnitude global obtida pelo 
método da curva de referência da norma ISO 717-1 (Rw, 
por exemplo), para ter em conta as características de um 
determinado espectro de ruído. Quando o ruído incidente é 
rosa, é ruído ferroviário ou de estações ferroviárias é utilizado 
o símbolo C.

Parte cega das 
envolventes

Fachadas e 
coberturas

Rw (dB)
RA (dBA)
RA,tr (dBA) 

C

Enchimento 
de câmaras 
elementos de 
separação

Resistividade 
ao fluxo do ar

AFr 
(kPa·s/m2) 

Absorventes 
acústicos

Absorção 
acústica α

O Documento Básico DB-HR "Proteção contra o ruído" 
do CTE especifica no seu artigo 4, as características 
exigidas, tanto ao nível dos produtos como dos 
sistemas de construção utilizados, que contribuem para 
o isolamento e conforto acústico. As seguintes tabelas 
mostram as características de acordo com a categoria.

Terminologia
AFr, Resistividade ao fluxo do ar: Em materiais de porosidade 

aberta, indica a resistência ao ser atravessado por um fluxo 
de ar. É medido em kPa·s/m2.

αw Coeficiente de absorção acústica: Relação entre a energia 
acústica absorvida por um objeto, normalmente plano, 
e a energia acústica incidente sobre o mesmo, relativa à 
unidade de superfície. É função da frequência.

Rw, Índice global de redução acústica: Valor em decibéis 
da curva de referência, a 500 Hz, ajustada aos valores 
experimentais do índice de redução acústica, R segundo o 
método especificado na norma UNE EN ISO 717–1.
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Reação ao fogo
A reação ao fogo é uma propriedade técnica que 
mede o comportamento dos materiais e produtos, 
enquanto que a resistência ao fogo mede o tempo 
que um sistema de construção é capaz de resistir ao 
fogo.  Os parâmetros medidos nos testes de reação ao 
fogo são: a queda de partículas inflamadas, a emissão 
de calor, emissão de fumo, propagação de chamas, 
aumentos de temperatura, etc., enquanto que nos 
testes de resistência ao fogo se medem principalmente 
a capacidade de suporte, o isolamento e a integridade 
durante um determinado tempo, que é expressado em 
minutos. 

A reação ao fogo dos produtos isolantes é declarada 
através das Euroclasses, segundo é indicado na norma 
EN 13162. Na Europa, esta classificação substitui as 
antigas normas nacionais de cada país.
• A1, A2, B, C, D, E, F: Estabelece a contribuição 
energética do produto de combustão para a chama. 
A1 e A2 são produtos incombustíveis. F é um produto 
combustível.
• S1, S2, S3: Estabelece a opacidade dos fumos 
gerados, no caso de ser um produto parcialmente 
combustível. S1 significa pouca opacidade, S2 opacidade 
ligeira e S3 significa um nível de opacidade de fumos 
elevado.
• D0, D1, D2: Descreve o gotejamento para os produtos 
parcialmente combustíveis.
D0 significa que o produto não goteja ao queimar, D1 
significa que goteja aos 10 segundos e D2 implica um 
gotejamento intenso.

Comportamento 
contra o fogo

Expressão da reação ao fogo (Euroclasses)

Contribuição energética para o fogo 
A-B-C-D-E-F

Opacidade do fumo
S1 – S2 – S3

Gotas de fogo
D0 – D1 – D2

A1 Não combustível
Não é 

necessário 
nenhum teste

Não é necessário 
nenhum teste

A2 Não combustível S1 Nível de fumo 
baixo ou nulo

D0 Nenhuma gotícula 
em 10 minutos

B

Um ataque prolongado de chamas 
pequenas e o objeto individual 

resiste à combustão com um limite 
na propagação da chama

S2 Produção de 
fumo média D1

Algumas gotículas 
inflamadas em 
menos de 10 

segundos

C

Um breve ataque de chamas 
pequenas e um objeto individual 

resiste à combustão com um limite 
na propagação da chama

D

Resiste a um breve ataque de 
chamas pequenas com limitação 
na propagação da chama e a um 

objeto individual a arder

S3
Produção de 
fumo muito 

elevada
D2 Queda de gotas 

inflamadas

E
Um breve ataque de chamas 

pequenas com uma limitação na 
propagação da chama.

E Nenhum teste E Nenhuma 
indicação ou d2

F Nenhum desempenho declarado

As classes A2, B, C e D complementam-se com as indicações dos fumos e gotas (as três indicações são independentes umas das outras.)

A classe E pode aparecer com a indicação d2.



Suporte Técnico URSA Ibérica, S.A. 
soporte.tecnico@ursa.com

• Cálculos de isolamento térmico: transmitância 
térmica, verificação das condensações intersticiais, 
catálogo de pontes térmicas.

• Simulações de isolamento acústico.
• Informação sobre os novos requisitos do CTE.
• Suporte técnico para LEED, BREEAM e WELL.
• Objetos BIM.
• Assistência técnica na obra.

URSA Ibérica Aislantes, S.A.

sutac.aislantes@ursa.com 
webmaster.ursaiberica@ursa.com
www.ursa.es

Precisa de ajuda?  
Precisa de formação?  

Contacte o nosso departamento 
técnico em  

soporte.tecnico@ursa.com

Serviço de vendas por telefone e apoio ao cliente
Serviço de apoio ao cliente Portugal
Segunda a quinta-feira das 8h30 às 18h Sexta-feira das 8h30 às 14h30 (hora peninsular)

Linhas telefónicas GRATUITAS

Zona Este  +34 900 822 240
Zona Norte  +34 900 822 241
Zona Centro  +34 900 822 242

Zona Sul  +34 900 822 243
Zona Sudeste  +34 900 822 244
Portugal +34 977 630 456*
*número geográfico sem tarifa especial 
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