
Fachada:

1  Encerramento de fachadas

2  Adesivo de argamassa ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero

3  Isolamento térmico DANOTHERM® Placa EPS Grafite

4  Ancoragem DANOTHERM® Ancoragem Mecânica Taco

5  Camada base de argamassa ARGOTEC® Fixtherm

      Elite NetZero

6  Armadura de fibra de vidro DANOTHERM® Malha 160 FV

7  Camada base de argamassa ARGOTEC® Fixtherm

      Elite NetZero

9  Regulador de absorção REVESTIDAN® SATE Fundo

10  Revestimento mineral REVESTIDAN® SATE Acrílico

*Opcional Casas Passivhaus:

8  Membrana cimentícia hermética ARGOTEC® Hermetic
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FACHADA SATE/ETICS DANOTHERM® EPS GRAFITE
Isolamento térmico: Poliestireno expandido (EPS)
Adesivo e camada-base SATE: Argamassa de fixação
Acabamento: Revestimento mineral impermeavél

• Assegura a estanquidade da fachada.
• Evita rebocos interiores na fachada.
• Alta durabilidade de prestações térmicas.
• Evita pontes térmicas.
• Reforça a estabilidade térmica do muro suporte  

(inércia térmica).
• Grande durabilidade, mínima necesidade de 

reabilitação futura.
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LEGENDA

• Edifícios públicos como hotéis.
• Edifícios residenciais públicos ou privados.
• Edifícios escolares: colégios, universidades, escolas, 

universidades, creches.
• Edifícios administrativos e corporativos.
• Edifícios de saúde: hospitais, ambulatórios, centros de 

saúde, lares.

POUPANÇA DE ENERGIA
DANOTHERM® Placa EPS Grafite

ESTANQUIDADE À ÁGUA
REVESTIDAN® SATE ACRÍLICO

VANTAGENS

APLICAÇÃO

Certificação
ETE Nº 18/1016
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Produtos especialmente indicados para Edifícios 
de Consumo Quase Nulo (ECCN) y Passivhaus

PASSIVHAUS
ECCN
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Sistema de isolamento térmico pelo exterior para fachadas 
formadas por:
Argamassa polímera modificada e de retração compensada 
ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero para a fixação de placas 
de isolamento térmico em paramentos verticais, segundo 
‘ETAG 004’ ,  consumo  1,5 - 2,0 kg/m²; isolamento térmico 
de encerramento vertical pelo exterior, como suporte de 
revestimento vertical pelo exterior, como suporte de revestimento 
para SATE, mediante placas rígidas de poliestireno expandido 
(EPS) DANOTHERM® Placa EPS Grafite; Ancoragem 
mecânica com aro de estanquidade para fixação mecânica 
do isolamento DANOTHERM® Ancoragem Mecânica Taco; 
Argamassa camada-base ARGOTEC® Fixtherm Elite NetZero 
para o incorporado da malha de armadura, com base de 
argamassa de cimento-polimérico, com espessura total de 3 
a 5 mm, consumo 1,5 - 2,0 kg/m²; malha de fibra de vidro 

anti-alcalina, DANOTHERM® Malha 160 FV de 160 g/ m². 
Aplicação de regulador de absorção REVESTIDAN® SATE 
Fundo e rendimento ≈ 0,3 kg/m², acabamento à base de resina 
copolimérica acrílico-estirénicos, cor branca, REVESTIDAN® 
SATE Acrílico e rendimento ≈ 2,0 - 2,5 kg/m².
O suporte deverá estar limpo, saudável, com resistência a 
aderência suficiente, compacto e dimensionalmente estável. 
Respeitaram-se as juntas de obra, inclusivamente p/p de 
preparação da superfície suporte, colocação de perfis de 
arranque e de esquina, formação de juntas, cantos, maestras, 
arestas, saliências, bordas, lintéis, remates nos encontros com 
paramentos, revestimentos ou outros elementos recebidos na 
sua superfície selados com cinta ou massa de poliuretano tipo 
Elastydan PU 40 Cinza, medida a superfície do sistema a 
cinta corrida descontado buracos maiores de 2 m² ao 50 % e 
maiores de 4 m² ao 100%.
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FACHADA SATE/ETICS DANOTHERM® EPS GRAFITE
Isolamento térmico: Poliestireno expandido (EPS)
Adesivo e camada-base SATE: Argamassa de fixação
Acabamento: Revestimento mineral impermeavél

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Adesão ARGOTEC® Fixtherm 
Elite NetZero

Argamassa polimérica modificada e de 
retração compensada. Consumo ≈ 1.5 - 2.0 kg/

m²

Isolamento
Térmico DANOTHERM® Placa 

EPS Grafite

Painel isolante térmico revestido com 
grafite de poliestireno expandido estabi-
lizado e autoextinguivél.

Condutividade 
térmica
(EN 12667)

λ = 0,032 
W/m·K

Ancoragem DANOTHERM® Ancor-
agem Mecânica Taco

Taco de expansão SGR com orifício 
de 8 mm para ancoragem de painéis 
isolantes.

Certificado ETAG 014

Camada base de 
argamassa

ARGOTEC® Fixtherm 
Elite NetZero

Argamassa polimérica modificada e de 
retração compensada. Consumo ≈ 1.5 - 2.0 kg/

m²

Malha de reforço DANOTHERM®  

Malha 160 FV
Malha de fibra de vidro quadricular 
4x4 mm, anti-alcalina. Gramagem 160 g/m²

Regulador de 
Absorção

REVESTIDAN® SATE 
Fundo

Camada primária para regularizar a 
absorção do suporte. Rendimento ≈ 0,3 kg/m²

Acabamento REVESTIDAN® SATE 
Acrílico

Revestimento desenhado para a imper-
meabilização e decoração da fachada. Rendimento ≈ 2,0 - 2,5  

kg/m²

*Hermeticidade 
(ECCN y Passivhaus) ARGOTEC® Hermetic Membrana cimentícia para a hermetici-

dade do edifício face fria e quente. Rendimento ≈ 1,5 - 2,0  
kg/m²

Certificação
ETE Nº 18/1016

DETALHES CONSTRUTIVOS

Arranque Laje Janela Platibanda

A DANOSA reserva-se no direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Para
mais informações consulte a nossa página web www.danosa.com ou consulte o nosso Serviço de Atendimento
Técnico T. +351 244 843 110 – portugal@danosa.com


