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“O setor dos edifícios é responsável pelo consumo de
aproximadamente 40% da energia total na Europa.
No entanto, mais de 50% deste consumo pode ser reduzido através de medidas
de eficiência energética, o que pode representar uma redução anual de 400
milhões de toneladas de CO2...”
(In www.adene.pt  |  maio 2015)

As perdas e ganhos de
calor através das fachadas
correspondem a mais de
30% do total num edifício
de habitação unifamiliar do
tipo tradicional, aumentando
significativamente se
considerarmos um edifício de
habitação coletiva.
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O consumo de
energia nos edifícios
Estima-se que a utilização dos edifícios seja responsável por cerca
de 29% do consumo energético em Portugal, sendo que no que
respeita ao consumo de eletricidade esse peso deverá ascender a
mais de 60% do total (DGEG, Balanço Energético de 2006).
A União Europeia na sequência dos compromissos do Protocolo de
Quioto aprovou a Diretiva 2002/91/CE - entretanto reformulada
pela Diretiva 2010/31/UE - relativa ao desempenho energético dos
edifícios.
O Estado Português transpôs a Diretiva reformulada através da
publicação do novo regime jurídico do Sistema de Certificação
Energética dos Edifícios (Dec. Lei 118/2013, de 20 de Agosto), que
inclui o novo Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios
de Habitação (REH).

Certificado Energético
O Certificado Energético dos edifícios
permite aos proprietários, compradores
e arrendatários de edifícios residenciais
obter informação sobre a eficiência
energética e consumos esperados numa
utilização normal.
Possibilita o estabelecimento de
comparações objetivas entre diversas
propostas no mercado, ajudando a
evidenciar as de maior qualidade.

No âmbito deste sistema surge a obrigatoriedade da emissão
do Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade do Ar
Interior dos edifícios e respetivas frações utilizáveis, que atribui uma
classificação de acordo com o respetivo desempenho em termos
de consumo energético e permite verificar o cumprimento da  
regulamentação térmica e de qualidade do ar interior.
O isolamento térmico da envolvente de um edifício é uma
componente muito importante no seu desempenho energético.
Os sistemas de revestimento de fachadas weber.therm
apresentam-se como soluções com uma contribuição muito
eficaz nas zonas opacas para o bom desempenho térmico das
mesmas, ao mesmo tempo que oferecem soluções de revestimento
esteticamente interessantes.
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A Eficiência Energética
usando princípios passivos
A nova regulamentação térmica aplicável ao funcionamento dos
edifícios define parâmetros de conforto para a utilização de espaços
interiores, nomeadamente quanto à temperatura ambiente: 25 °C no
verão e 18 °C no inverno.
A obtenção e conservação das condições de temperatura ambiente
confortável podem ser conseguidas através de meios passivos ou
ativos.
Por meios passivos entende-se a proteção e regulação dos fluxos
térmicos que potencialmente são criados através da envolvente
dos edifícios com recurso à aplicação cuidadosa de um conjunto
de princípios ao desenho do edifício, e à definição das soluções
construtivas da envolvente que promovam a minimização das
necessidades de aquecimento e arrefecimento sem consumo
adicional de energia:
•
•
•
•
•

implantação e orientação do edifício
desenho de fachadas e coberturas
soluções construtivas de fachadas opacas e envidraçadas
soluções construtivas de coberturas
dispositivos de sombreamento

• soluções de renovação natural do ar.

A implantação e a compacidade volumétrica da construção, a orientação e dimensão
dos envidraçados desempenham um papel importante.

Os meios ativos dizem respeito à utilização de equipamentos com o
objetivo de suprir as necessidades de aquecimento e arrefecimento
dos espaços habitados, consumindo a energia necessário ao seu
funcionamento.
Procurando observar o saudável princípio de que a melhor eficiência
energética reside na ausência de necessidade de consumo de
energia, ou seja, que a energia mais eficiente é aquela que não é
necessário consumir, parece evidente que a utilização de soluções
de eficiência na proteção térmica passiva é a medida que melhores
resultados proporcionará a médio e longo prazo.
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Regulamentação Térmica
de Desempenho
REH Regulamento
Energético dos Edifícios de Habitação

• satisfazer, reduzindo ao
mínimo o consumo de energia,
as exigências de conforto
térmico na sua utilização,
sejam elas de aquecimento ou
arrefecimento, de ventilação
(visando garantir a qualidade
do ar interior), ou necessidades
de aquecimento de água
sanitária
• minimizar as patologias nos
elementos da construção
devidas a condensações
superficiais ou internas
(maioritariamente associadas
a pontes térmicas), com
potencial impacto negativo na
durabilidade dos materiais e na
qualidade do ar interior.

A utilização da solução weber.therm no exterior da zona opaca da
fachada oferece vantagens importantes para o cumprimento das
exigências de eficiência térmica colocadas pelo REH, nomeadamente:
• pontes térmicas planas: permitindo revestir a fachada com isolante
térmico sem descontinuidade nestas zonas, aproxima os valores de
U (Coeficiente de Transmissão Térmica Plana) calculados na zona
de descontinuidade e na zona corrente
• pontes térmicas lineares: os valores de ψ (Coeficiente de
Transmissão Térmica Linear) identificados pelo REH são mais
favoráveis para quase todas as situações tipificadas (Tabela 07 do
Despacho nº15793-K/2013) quando o isolamento é considerado pelo
exterior dos elementos da envolvente
• classe de inércia térmica (REH - Despacho nº15793-K/2013, art.6): a
colocação do material isolante pelo exterior das paredes de fachada
permite maximizar a parcela da massa destas a considerar para
a determinação da classe de inércia térmica do edifício ou fração
autónoma.

Classificação energética dos edifícios

Edifícios novos

O REH estabelece um conjunto de
regras a respeitar na elaboração
dos projetos de edifícios visando:

Contributo da solução weber.therm para a
eficiência térmica do edifício

Edifícios existentes

Objetivos do REH

classe energética

RNT = Ntc/Nt

A+

R ≤ 0,25

A

0,25 < R ≤ 0,50

B

0,50 < R ≤ 0,75

B-

0,75 < R ≤ 1,00

C

1,00 < R ≤ 1,50

D

1,50 < R ≤ 2,00

E

2,00 < R ≤ 2,50

F

2,50 < R ≤ 3,00

G

3,00 < R
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Coeficiente de Transmissão Térmica Plana – U (W/m2.K)
O Coeficiente de Transmissão Térmica Plana de um elemento da envolvente representa a quantidade de
calor (W) por unidade de tempo e superfície (m2) que atravessa esse elemento, por unidade de diferença
de temperatura (K) entre os ambientes que separa.
É o parâmetro que caracteriza o comportamento térmico de uma solução construtiva da envolvente
opaca de um edifício, nomeadamente das paredes de fachada, traduzindo a perda energética por m2 de
superfície.

Coeficiente de Transmissão Térmica Linear (PTL) – ψ (W/m.K)
O Coeficiente de Transmissão Térmica Linear representa a quantidade de calor transmitida por unidade
de tempo ao longo da ligação entre elementos construtivos diferentes, ou elementos enterrados, sujeitos
a uma diferença de temperatura unitária entre os ambientes que divide.

Pontes térmicas planas (PTP)
Nas zonas de ponte térmica plana correspondentes a heterogeneidades na zona corrente opaca das
fachadas (pilares, vigas, caixas de estore, etc.), o Coeficiente de Transmissão Térmica (UPTP) calculado na
direção perpendicular ao plano das mesmas não pode ter um valor superior ao dobro do calculado para a
zona corrente, a não ser que UPTP < 0,9.
U1

U2
U1
U2 < 2 x U1
U3 < 2 x U1

U2
U3
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Paredes Eficientes
com weber.therm
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falta-me imagem
da casa normal

A pele envolvente de qualquer corpo é o elemento que lhe deve
proporcionar proteção e conforto.
Num edifício, as envolventes horizontal (coberturas) e vertical
(fachadas) devem cumprir esse papel com eficiência proporcionando
aos seus utilizadores as melhores condições de proteção e conforto
com o menor consumo energético possível.
Da FACHADA, elemento com a maior área de contacto com o exterior
num espaço habitado, espera-se uma EFICIÊNCIA na proteção
térmica, acústica e contra a penetração de água que garanta a
tranquilidade e o conforto de quem o utiliza.
Uma Parede Eficiente com weber.therm, concebida desde a alvenaria
em Bloco Térmico® Leca® até ao revestimento exterior com sistemas
de isolamento térmico weber.therm, proporciona à zona opaca não
envidraçada a eficiência esperada.

As vantagens de utilizar Paredes Eficientes com
weber.therm
• poupança no consumo energético para aquecimento e
arrefecimento dos espaços habitados devido ao adequado
isolamento térmico;
• isolamento térmico contínuo da fachada, sem interrupções nas
zonas de elementos estruturais, com enorme redução das pontes
térmicas planas
• diminuição do risco de condensações na face interior da parede
devido à redução drástica do efeito de pontes térmicas
• utilização de alvenarias de pano único que, embora mecanicamente
robustas, são leves e de execução simplificada
• efeito de inércia térmica interior na parede provocado pela massa
da alvenaria não isolada pelo interior
• maximização do espaço útil de pavimento já que a espessura
necessária para o material de isolamento é transportada para o
exterior da parede
• utilização de revestimentos impermeáveis e resistentes à
intempérie.
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O projeto com sistemas
weber.therm
Zonas Climáticas de inverno

Seleção da espessura do material
de isolamento
A espessura do material de isolamento térmico a utilizar em cada
parede de fachada depende da solução construtiva, da zona geográfica
em que se localiza o edifício e da interação entre os vários parâmetros
que configuram a avaliação do comportamento térmico do edifício.
Pode no entanto ser realizada uma pré-avaliação da solução de
fachada em zona opaca utilizando o sistema weber.therm, em função
dos valores de referência definidos pelo REH para o Coeficiente de
Transmissão Térmica (U) em zona corrente opaca das fachadas
para cada Zona Climática de Inverno (portaria nº349-B/2013, 29 de
novembro).
A localização de cada concelho numa Zona Climática de inverno pode
ser verificada em www.weber.com.pt.

Zonas Climáticas
O REH divide Portugal Continental em Zonas Climáticas de inverno e
de verão atribuindo a cada concelho um conjunto de características
climáticas de referência.

I3
I2
I1

Tabela I.01 - Coeficientes de Transmissão Térmica de referência, Uref [W/(m2.K)],
           segundo REH - Portaria 349-B/2013
Zona climática

Zona opaca corrente da envolvente

em contacto com o exterior ou com espaços não úteis com coeficiente de
redução de perdas > 0.7

em contacto com outros edifícios ou espaços não úteis com coeficiente de
redução de perdas ≤ 0.7

I1

I2

C

RA

C

I3
RA

C

RA

até 31/12/2015

0,50

0,80

0,40

0,65

0,35

0,50

após 01/01/2016

0,40

0,80

0,35

0,60

0,30

0,45

até 31/12/2015

0,40

0,55

0,35

0,50

0,30

0,45

após 01/01/2016

0,35

0,45

0,30

0,40

0,25

0,35

elementos opacos
verticais

até 31/12/2015

1,00

1,60

0,80

1,50

0,70

1,40

após 01/01/2016

0,80

1,50

0,70

1,40

0,60

1,30

elementos opacos
horizontais

até 31/12/2015

0,80

1,00

0,70

0,90

0,60

0,80

após 01/01/2016

0,70

0,85

0,60

0,75

0,50

0,65

elementos opacos
verticais
elementos opacos
horizontais

C - Continente
RA - Regiões Autónomas da Madeira e Açores
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Guia de escolha
Seleção do sistema weber.therm
material
isolante

acabamento

resistência
superficial

resistência
ao fogo

weber.therm mineral

placa de lã
de rocha

acrílico
colorido

•

weber.therm natura

placa de
aglomerado
de cortiça

mineral
colorido

weber.therm classic

placa EPS

weber.therm extra

weber.therm keramic light

SISTEMA

weber.therm keramic plus

DESEMPENHO
TÉRMICO
MELHORADO

weber.therm mechanic

utilização em
reabilitação
edifícios
correntes

edifícios
antigos

•••

•••

•

••

••

•••

••

acrílico
colorido

•

•

•••

•

placa XPS

acrílico
colorido

••

•

•••

•

placa EPS
placa XPS

(até 900 cm2

•••

••

•••

•

placa EPS
placa XPS

(até 3600 cm2

•••

••

•••

•

reboco
mineral
isolante

acrílico
colorido

••

•••

••

•••

cerâmico
e 20kg/m2)

cerâmico
e 30kg/m2)

•
••
•••

Desempenho razoável
Desempenho bom
Desempenho muito bom
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Sistema
weber.therm mineral
Sistema resistente ao fogo baseado em placas
de lã de rocha de elevada densidade
• cumpre os requisitos mais exigentes do Regulamento de
Segurança contra Incêndio em Edifícios
• melhora o desempenho do isolamento acústico da fachada
• acabamentos decorativos tradicionais.

Certificado ETA 04/0077 OIB/EOTA

Alvenaria em
Bloco Térmico® Leca®
Argamassa de colagem
weber.therm pro
Fixação mecânica
weber.therm bucha
Rede de reforço
weber.therm rede normal
Primário de regularização
weber.prim regulador
Reboco de regularização
weber.rev dur

Argamassa
de revestimento
weber.therm pro

Acabamento colorido
gama weber.plast ou
weber.rev naturkal
(sem primário)
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propriedades

norma

unidade

isofex

massa volúmica mínima

EN 1602

kg/m3

110

condutibilidade térmica

EN 12 667

W/m.K

0,036

resistência à compressão

EN 826

kPa

250

absorção de água

EN 1 609

kg/m2

<1

resistência à difusão do vapor de água

EN 12 086

µ

1

classe de reação ao fogo

EN 13 501-1

Euroclasse

A1

weber.therm isofex
Placa de lã de rocha para
sistema weber.therm,
conforme a norma
EN 13162.
Dimensões: 100x60 cm
MW-EN13162-T5-DS (23,90) -TR10WS-MU1-AW (0,70/0,80/0,90/1,00)AFr5

Desempenho Térmico do Sistema
Coeficiente de transmissão térmica (U)
(verificação de conformidade com valores de referência REH – Portaria 349-B/2013)
Zona I1

Isolante weber.therm isofex
(λ =0,036 W/m.K)

Parede base

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 25 cm

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 30 cm

parede simples
de betão
com 20 cm

parede simples
de tijolo vazado
com 22 cm

parede simples
de bloco de
betão com
25 cm

parede dupla
(15 + 11 cm de
tijolo vazado)
com caixa de ar
de 3 cm

até
31/12/15

Espessura
do isolante

(W/m2.K)

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

0,519
0,454
0,403
0,362
0,329
0,302
0,278
0,498
0,438
0,390
0,352
0,321
0,295
0,272
0,711
0,594
0,510
0,447
0,397
0,358
0,325
0,548
0,475
0,420
0,376
0,340
0,311
0,286
0,611
0,522
0,456
0,405
0,364
0,331
0,303
0,466
0,413
0,370
0,336
0,307
0,283
0,262

U

U=0,50

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,40

(W/m2.K)

NOTA: As soluções de parede consideram a existência
de um reboco interior com 2 cm de espessura.

Zona I2
até
31/12/15
U=0,40

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,35

(W/m2.K)

Zona I3
até
31/12/15
U=0,35

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,30

weber.therm pro
Argamassa para colagem e
revestimento de placas isolantes em sistemas weber.therm.
• consumo 8 a 10 kg/m2 (inclui
colagem e barramento das
placas isolantes).

(W/m2.K)

weber.therm flex P
Argamassa para colagem
de placas isolantes sobre
suportes de reabilitação em
sistemas weber.therm.
• consumo 3,5 a 4 kg/m2.

weber.plast decor
Revestimento colorido
texturado de base acrílica.
• textura fina (F) e média (M)
• consumo 1,8 a 2,5 kg/m2.

weber.rev naturkal
Revestimento mineral
colorido à base de cal para
acabamento de sistemas
weber.therm.
• consumo aprox.
1,5 kg/m2/mm.
verifica

não verifica

| 14

Sistema
weber.therm natura
SISTEMA DE BASE NATURAL COM PLACAS DE
AGLOMERADO DE CORTIÇA EXPANDIDA
• solução com contributo elevado na sustentabilidade da
construção: redução importante de emissões de CO2
relativamente a sistema com placas EPS (emissões aproximadas
de 200g CO2/m2)
• utiliza placa isolante 100% natural e reciclável, proveniente de
uma matéria-prima renovável: a cortiça
Certificado ETA 15/0085

• solução de origem integralmente nacional (argamassas e
material isolante)
• argamassas e acabamento colorido à base de cal.

Alvenaria em
Bloco Térmico® Leca®
Reboco de regularização
weber.rev dur

Argamassa
de revestimento
weber.therm kal

Fixação mecânica
weber.therm bucha
Argamassa de colagem
weber.therm kal
Rede de reforço
weber.therm rede normal

Acabamento mineral
weber.rev naturkal

Placa isolante
weber.therm cork

Placa isolante de:
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propriedades

norma

unidade

cork

massa volúmica mínima

EN 1602

kg/m3

110

condutibilidade térmica

EN 13 170

W/m.K

0,040

resistência à compressão (def. 10%)

EN 826

kPa

≥ 100

absorção de água

EN 1609

kg/m2

≤ 0,5

EN 13 501-1

Euroclasse

E

classe de reação ao fogo

weber.therm cork
Placa de aglomerado de
cortiça expandida para
sistema weber.therm,
conforme a norma
EN 13170.
Dimensões: 100x50 cm
ICB – EN 13170 – L2 – W2 – T1 –
C5(10)100 – TR50 – WS

Desempenho Térmico do Sistema
Coeficiente de transmissão térmica (U)
(verificação de conformidade com valores de referência REH – Portaria 349-B/2013)
Zona I1

Isolante weber.therm cork
(λ =0,040 W/m.K)

Parede base

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 25 cm

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 30 cm

parede simples
de betão
com 20 cm

parede simples
de tijolo vazado
com 22 cm

parede antiga de
pedra calcária
(1600-1790 kg/
m3) 60 cm

parede dupla
(15 + 11 cm de
tijolo vazado)
com caixa de ar
de 3 cm

Espessura
do isolante

(W/m2.K)

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

0,551
0,484
0,432
0,390
0,355
0,326
0,302
0,528
0,466
0,418
0,378
0,345
0,318
0,295
0,772
0,647
0,557
0,489
0,436
0,393
0,358
0,583
0,509
0,451
0,406
0,368
0,337
0,311
0,575
0,502
0,446
0,402
0,365
0,334
0,309
0,491
0,438
0,394
0,359
0,329
0,304
0,283

U

Zona I2

Zona I3

até
31/12/15

após
01/01/16

até
31/12/15

após
01/01/16

até
31/12/15

após
01/01/16

U=0,50

U=0,40

U=0,40

U=0,35

U=0,35

U=0,30

(W/m2.K)

(W/m2.K)

NOTA: As soluções de parede consideram a existência
de um reboco interior com 2 cm de espessura.

(W/m2.K)

(W/m2.K)

(W/m2.K)

(W/m2.K)

weber.therm kal
Argamassa para colagem
e revestimento de placas
isolantes em sistemas
weber.therm.
• consumo 9 a 11 kg/m2 (inclui colagem e barramento
das placas isolantes).

weber.therm flex P
Argamassa para colagem
de placas isolantes sobre
suportes de reabilitação em
sistemas weber.therm.
• consumo 3,5 a 4 kg/m2.

weber.rev naturkal
Revestimento mineral
colorido à base de cal para
acabamento de sistemas
weber.therm.
• consumo aprox.
1,5 kg/m2/mm.

verifica

não verifica

| 16

Sistema
weber.therm classic
SISTEMA CLÁSSICO BASEADO EM PLACAS DE
POLIESTIRENO EXPANDIDO MOLDADO (EPS)
• excelente relação custo/desempenho
• grande eficácia na renovação de fachadas
• acabamentos decorativos tradicionais.

Certificado ETA 11/0287 LNEC/
EOTA

Alvenaria em
Bloco Térmico® Leca®
Argamassa de colagem
weber.therm pro
Placa isolante
weber.therm EPS
Rede de reforço
weber.therm rede normal
Primário de regularização
weber.prim regulador

Argamassa
de revestimento
weber.therm pro

Acabamento
colorido
weber.plast decor
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propriedades

norma

unidade

EPS100

kg/m3

20

25

EN 12 667

W/m.K

0,036

0,034

EN 826

kPa

100

150

absorção de água por imersão

EN 12 087

%

<2

<2

resistência à difusão do vapor de água

EN 12086

µ

30-70

30-70

EN 13 501-1

Euroclasse

E

E

ºC-1

5-7(x10-5)

5-7(x10-5)

massa volúmica (±10%)
condutibilidade térmica (λ)
resistência à compressão (def. 10%)

classe de reação ao fogo
coeficiente de dilatação térmica linear

EPS150

weber.therm EPS

Desempenho Térmico do Sistema
Coeficiente de transmissão térmica (U)

Placa de poliestireno expandido sem encaixe para
sistema weber.therm,
conforme a norma
EN 13163.
Dimensões: 100x50 cm
EPS 100 – NP EN 13163 – T1 – L1 – W1
– S1 – P3 – DS(N)5 – BS150
EPS 150 – NP EN 13163 – T1 – L1 – W1
– S1 – P3 – DS(N)5 – BS200

(verificação de conformidade com valores de referência REH – Portaria 349-B/2013)
Zona I1

Isolante weber.therm EPS 100
(λ =0,036 W/m.K)

Parede base

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 25 cm

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 30 cm

parede simples
de betão
com 20 cm

parede simples
de tijolo vazado
com 22 cm

parede simples
de bloco de
betão com
25 cm

parede dupla
(15 + 11 cm de
tijolo vazado)
com caixa de ar
de 3 cm

até
31/12/15

Espessura
do isolante

(W/m2.K)

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

0,519
0,454
0,403
0,362
0,329
0,302
0,278
0,498
0,438
0,390
0,352
0,321
0,295
0,272
0,711
0,594
0,510
0,447
0,397
0,358
0,325
0,548
0,475
0,420
0,376
0,340
0,311
0,286
0,611
0,522
0,456
0,405
0,364
0,331
0,303
0,466
0,413
0,370
0,336
0,307
0,283
0,262

U

U=0,50

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,40

(W/m2.K)

NOTA: As soluções de parede consideram a existência
de um reboco interior com 2 cm de espessura.

Zona I2
até
31/12/15
U=0,40

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,35

(W/m2.K)

Zona I3
até
31/12/15
U=0,35

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,30

(W/m2.K)

weber.therm pro
Argamassa para colagem
e revestimento de placas
isolantes em sistemas
weber.therm.
• consumo 8 a 10 kg/m2 (inclui
colagem e barramento das
placas isolantes).

weber.therm flex P
Argamassa para colagem
de placas isolantes sobre
suportes de reabilitação em
sistemas weber.therm.
• consumo 3,5 a 4 kg/m2.

weber.plast decor
Revestimento colorido
texturado de base acrílica.
• textura fina (F) e média (M)
• consumo 1,8 a 2,5 kg/m2.

weber.rev naturkal

verifica

não verifica

Revestimento mineral
colorido à base de cal para
acabamento de sistemas
weber.therm.
• consumo aprox.
1,5 kg/m2/mm.
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Sistema
weber.therm extra
SISTEMA COM RESISTÊNCIA MELHORADA BASEADO
EM PLACAS DE POLIESTIRENO EXTRUDIDO (XPS)
• resistência mecânica melhorada
• adequado para zonas em contacto com terrenos ou água
frequente
• grande eficácia na renovação de fachadas
• acabamentos decorativos tradicionais.
Certificado ETA 11/0369 LNEC/
EOTA

Alvenaria em
Bloco Térmico® Leca®
Argamassa de colagem
weber.therm pro
Fixação mecânica
weber.therm bucha

Argamassa
de revestimento
weber.therm pro

Rede de reforço
weber.therm rede normal
Primário de regularização
weber.prim regulador

Acabamento
colorido
weber.plast decor

Placa isolante XPS
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propriedades

norma

unidade

massa volúmica mínima

EN 1602

kg/m3

32

condutibilidade térmica mínima

EN 13 164

W/m.K

0,035

EN 826

kPa

250/300

absorção de água por imersão

EN 12 087

%

< 1,5

resistência à difusão do vapor de água

EN 12086

µ

100

EN 13 501-1

Euroclasse

E

ºC-1

-7x10-5

resistência à compressão (def. 10%)

classe de reação ao fogo
coeficiente de dilatação térmica linear

XPS

Placa XPS
Placa de poliestireno
extrudido sem encaixe,
conforme a norma
EN 13164.
Dimensões: 125x60 cm
Espessuras: 30 a 100 mm
XPS – NP EN 13164 – T3 –              
C5 (10/Y)250 – DS (TH) – TR200 –

Desempenho Térmico do Sistema
Coeficiente de transmissão térmica (U)

MU 100 – SS200

(verificação de conformidade com valores de referência REH - Portaria 349-B/2013)
Zona I1

Isolante XPS
(λ =0,035 a/0,038 W/m.K)

Parede base

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 25 cm

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 30 cm

parede simples
de betão
com 20 cm

parede simples
de tijolo vazado
com 22 cm

parede simples
de bloco de
betão com
25 cm

parede dupla
(15 + 11 cm de
tijolo vazado)
com caixa de ar
de 3 cm

até
31/12/15

Espessura
do isolante

(W/m2.K)

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

0,511
0,446
0,395
0,355
0,329
0,302
0,290
0,49 1
0,430
0,383
0,345
0,321
0,295
0,284
0,695
0,580
0,498
0,436
0,397
0,358
0,342
0,538
0,467
0,412
0,368
0,340
0,311
0,299
0,600
0,512
0,447
0,396
0,364
0,331
0,317
0,459
0,406
0,364
0,329
0,307
0,283
0,273

U

U=0,50

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,40

(W/m2.K)

NOTA: As soluções de parede consideram a existência
de um reboco interior com 2 cm de espessura.

Zona I2
até
31/12/15
U=0,40

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,35

(W/m2.K)

Zona I3
até
31/12/15
U=0,35

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,30

(W/m2.K)

weber.therm pro
Argamassa para colagem
e revestimento de placas
isolantes em sistemas
weber.therm.
• consumo 8 a 10 kg/m2 (inclui
colagem e barramento das
placas isolantes).

weber.therm flex P
Argamassa para colagem
de placas isolantes sobre
suportes de reabilitação em
sistemas weber.therm.
• consumo 3,5 a 4 kg/m2.

weber.plast decor
Revestimento colorido
texturado de base acrílica.
• textura fina (F) e média (M)
• consumo 1,8 a 2,5 kg/m2.

weber.rev naturkal

verifica

não verifica

Revestimento mineral
colorido à base de cal para
acabamento de sistemas
weber.therm.
• consumo aprox.
1,5 kg/m2/mm
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Sistemas
weber.therm keramic
SISTEMAS PARA ACABAMENTO COM REVESTIMENTOS
CERÂMICOS
• mecanicamente preparados para receber com segurança
revestimentos pesados
• oferecem resistência superficial adequada em zonas
acessíveis
• permitem tirar partido da qualidade estética inerente aos
materiais cerâmicos de revestimento.

Argamassa de colagem
weber.therm pro

weber.therm keramic light

Reboco de regularização
weber.rev dur

• elementos cerâmicos
até 900 cm2 e com peso
máximo de 20 kg/m2
(até 8 mm de espessura,
exceto forra cerâmica) e
cor clara;

Placa isolante EPS ou XPS
Fixação mecânica
weber.therm bucha

• altura máxima de 28 m.

Rede de reforço
weber.therm rede normal
Alvenaria em
Bloco Térmico® Leca®

Argamassa
de revestimento
weber.therm pro
Revestimento cerâmico (≤ 900 cm2;               
≤ 20 kg/m2; cor clara)
Argamassa de junta
weber.color premium
Cimento-cola da gama
weber.col flex

Argamassa de colagem
weber.therm plus

weber.therm keramic plus
• elementos cerâmicos até
3600 cm2,
com peso máximo de       
30 kg/m2 e cor clara;
• altura máxima de 28 m.

Reboco de regularização
weber.rev dur
Fixação mecânica
weber.therm bucha

Rede de reforço
weber.therm rede normal
Alvenaria em
Bloco Térmico® Leca®

Argamassa
de revestimento
weber.therm plus
Cimento cola
weber.col flex L ou
weber.col flex XL
Argamassa de junta
weber.color premium
ou weber.color flex
Revestimento
cerâmico
Placa isolante
weber.therm EPS/XPS
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Desempenho Térmico do Sistema
Coeficiente de transmissão térmica (U)

Placas isolantes

(verificação de conformidade com valores de referência REH - Portaria 349-B/2013)
Zona I1

Isolante EPS/XPS
(λ =0,036/0,038 W/m.K)

Parede base

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 25 cm

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 30 cm

parede simples
de betão
com 20 cm

parede simples
de tijolo vazado
com 22 cm

parede simples
de bloco de
betão com
25 cm

parede dupla
(15 + 11 cm de
tijolo vazado)
com caixa de ar
de 3 cm

até
31/12/15

Espessura
do isolante

(W/m2.K)

40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
90 mm
100 mm

0,519
0,454
0,403
0,362
0,329
0,302
0,278
0,498
0,438
0,390
0,352
0,321
0,295
0,272
0,711
0,594
0,510
0,447
0,397
0,358
0,325
0,548
0,475
0,420
0,376
0,340
0,311
0,286
0,611
0,522
0,456
0,405
0,364
0,331
0,303
0,466
0,413
0,370
0,336
0,307
0,283
0,262

U

U=0,50

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,40

(W/m2.K)

NOTA: As soluções de parede consideram a existência
de um reboco interior com 2 cm de espessura.

Zona I2
até
31/12/15
U=0,40

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,35

(W/m2.K)

EPS 100
XPS

Zona I3
até
31/12/15
U=0,35

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,30

(W/m2.K)

weber.therm pro
Argamassa para colagem
e revestimento de placas
isolantes em sistemas
weber.therm.

weber.therm plus
Argamassa para colagem
e revestimento de placas
isolantes em sistemas
weber.therm keramic plus.

weber.col flex XL
Cimento-cola altamente
deformável para colagem de
peças cerâmicas em fachada.

weber.color
premium
verifica

não verifica

Argamassa lisa colorida
para betumação de juntas
entre peças cerâmicas em
fachada.
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DESEMPENHO
TÉRMICO
MELHORADO
λ = 0,042 W/m.K

Sistema
weber.therm mechanic
SISTEMA DE ISOLAMENTO MINERAL BASEADO EM
REBOCO ISOLANTE
• reboco isolante aplicado por projeção mecânica ou manual
• desempenho térmico adequado aos requisitos do REH, especialmente se associado a alvenaria em Bloco Conforto Leca®
• boa resistência superficial
• Versão adaptada à reabilitação térmica de paredes antigas
-ligantes baseados em cal
-elevada permeabilidade ao vapor de água
-resistências limitadas
-adapta-se a suportes irregulares.

PAREDES NOVAS

Alvenaria em
Bloco Térmico® Leca®
Reboco isolante
weber.therm aislone

Argamassa
de revestimento
weber.therm pro
ou weber.therm kal

Rede de reforço
weber.therm rede normal
Primário de regularização
weber.prim regulador
Acabamento colorido gama
weber.plast decor
ou weber.rev naturkal
(sem primário)

PAREDES ANTIGAS
Reboco isolante
weber.therm aislone

Argamassa
de revestimento
weber.therm kal

Rede de reforço
weber.therm rede normal

Acabamento colorido
weber.rev naturkal
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Desempenho Térmico do Sistema
Coeficiente de transmissão térmica (U)
(verificação de conformidade com valores de referência REH-Portaria 349 B/2013)

Zona I1

Isolante weber.therm aislone
(λ =0,042 W/m.K)

Parede base

parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 25 cm
parede simples
de Bloco
Térmico® Leca®
de 30 cm
parede simples
de Bloco
Conforto® com
35 cm

parede simples
de tijolo vazado
com 22 cm

parede antiga de
pedra calcária
(1600-1790 kg/
m3) 60 cm
parede antiga de
pedra granítica
(2500-2700 kg/
m3) 60 cm

até
31/12/15

Espessura
do isolante

(W/m2.K)

30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm
30 mm
40 mm
50 mm
60 mm
70 mm
80 mm

0,654
0,566
0,499
0,446
0,403
0,368
0,621
0,541
0,480
0,430
0,390
0,357
0,369
0,339
0,314
0,292
0,273
0,256
0,700
0,600
0,525
0,467
0,420
0,382
0,687
0,591
0,518
0,461
0,415
0,378
0,890
0,734
0,625
0,544
0,482
0,432

U

U=0,50

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,40

(W/m2.K)

NOTA: As soluções de parede consideram a existência
de um reboco interior com 2 cm de espessura.

Zona I2
até
31/12/15
U=0,40

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,35

(W/m2.K)

Zona I3
até
31/12/15
U=0,35

(W/m2.K)

após
01/01/16
U=0,30

(W/m2.K)

weber.therm aislone
Reboco mineral termo
isolante
• cor amarela | saco de 30 L
• condutibilidade (λ):
0,042W/m·K (T1)
• consumo teórico:
1,6kg/m2 por cm de
espessura.

weber.therm pro
Argamassa para revestimento de materiais isolantes em
sistemas weber.therm.
• consumo aprox.
4kg/m2 para revestimento
de reboco isolante.

weber.therm kal
Argamassa à base de
cal para revestimento de
materiais isolantes em
sistemas weber.therm.
• consumo aprox.
3,5 kg/m2  para revestimento de reboco isolante.

weber.plast decor
verifica

não verifica

Revestimento colorido
texturado de base acrílica.
• textura fina (F) e média (M)
• consumo 1,8 a 2,5 kg/m2.

weber.rev naturkal
Revestimento mineral
colorido à base de cal para
acabamento de sistemas
weber.therm.
• consumo aprox.
1,5 kg/m2/mm
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Componentes para sistemas
weber.therm
Blocos leves Leca®
Blocos para alvenaria exterior não estrutural, produzidos com betão leve vibrocomprimido utilizando
agregados de argila expandida Leca®. A sua constituição, desenho e processo produtivo permitem
obter alvenarias com
• resistência mecânica melhorada
• baixo peso
• resistência térmica melhorada, comparada com alvenarias correntes
• superfícies com melhor planimetria
• alvenarias em pano simples, mais fáceis de executar.
Designação

BT20

Dimensões de fabricação (cm)

BT25

BT30

Bloco Térmico® Leca®

49

c
20

l

25

30

19

a
% de furação

43%

49%

50%

Massa do bloco (kg)

13,7

15,3

15,4

Massa volúmica aparente seca dos blocos (kg/m3)

630

650

630

Resistência Térmica da alvenaria (m2.°C/W)

0,56

0,62

0,70

Massa volúmica seca do betão (kg/m3)

1200 (±120)

Resistência à compressão (MPa)

≥ 2,5

Reação ao fogo

(de acordo com Decisão da Comissão 96/603/
EC, emenda 2000/605/EC)

a

Classe A1

Absorção de água por capilaridade
(g.m-2.s-1)

6

Absorção de água por imersão (% massa)

-

c
13,1 %

-

Ação da humidade (retração + expansão)
(mm/m)

0,5

Designação

Bloco Conforto® Leca®

Dimensões de fabricação (cm)

c

35

l

35

Bloco Conforto® Leca®

19

a
% de furação

25,7%

Massa do bloco (kg)

19,2

Massa volúmica aparente seca dos
blocos (kg/m3)

784

Resistência Térmica da alvenaria (m2.°C/W)

1,80

Massa volúmica seca do betão (kg/m3)

1100
≥3

valor normalizado
paralelo às juntas
de assentamento
horizontais

≥ 2,5

valor normalizado
perpendicular
às juntas de
assentamento
horizontais

Resistência à compressão (MPa)

Classe A1

Reação ao fogo

(de acordo com Decisão da Comissão 96/603/
EC, emenda 2000/605/EC)

Absorção de água por capilaridade (g.m-2.s-0,5)

127

Absorção de água por imersão (% massa)

11,8%

(3 horas de imersão total em água)

l

a

c
l
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Acessórios
weber.therm rede
Redes de fibra
de vidro para
reforço dos
revestimentos
em sistemas
weber.therm

características
dimensões dos rolos
dimensões da abertura de
malha (mm)
peso total do tecido (g/m2)
resistência à tração
(tela/trama; N/5cm)
alongamento à rutura (%)
resistência química

weber.therm
perfil de esquina

weber.therm
rede normal
50m2
1x50m

weber.therm
rede normal
55m2
1,1x50m

weber.therm
rede reforçada
25m2
1x25m

5x4 (10%)

3,5 x3,8

6x6

160 (± 5%)

160 (± 5%)

343 (± 5%)

1830/1510 (± 5%)

2200/2200

4000/4500

2,9

3,8

3,5

boa aos alcalis

boa aos alcalis

boa aos alcalis

weber.therm
perfil de arranque

Acessórios para
perfil de arranque

Perfil perfurado em PVC com
rede para reforço de esquinas

Perfil em alumínio
para arranque inferior do sistema

weber.therm

weber.therm

weber.therm

weber.therm

perfil de janela

perfil de pingadeira

perfil de junta de dilatação

Perfil em PVC com rede para remate com caixilhos de janela

Perfil perfurado em PVC com
rede para pingadeira em janelas e portas

Perfil em PVC, com rede e
membrana deformável, para
remate de juntas de dilatação

weber.therm

weber.therm

weber.therm

bucha

Bucha para fixação em
betão, reboco ou alvenaria
variada

espaçador

bucha ISO DTH madeira

anilha 90

Bucha para fixação em
suportes de madeira

Anilha diâmetro
90mm para
weber.therm bucha

weber.therm
ligador

weber.flex PU/P100

?

Mástique de poliuretano
para selagem elástica
de juntas
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Opções de projeto
Remates no contacto
com o solo

Remates superiores das fachadas e parapeitos
em janelas

A solução de remate junto ao solo
dos sistemas weber.therm – em
especial a escolha do revestimento final – tem de ter em conta
o seu frequente contacto com a
água existente no terreno, ou de
salpicos deste em resultado da
chuva ou de sistemas de rega.
Assim, deverá ser evitado o uso
de revestimentos finais de base
orgânica sob pena de sofrerem
empolamentos. Em sua substituição deverão usar-se cerâmica,
pedra natural ou outro revestimento mais resistente à presença
prolongada de água.

Para a manutenção do bom aspeto da fachada weber.therm é
fundamental que o desenho dos remates superiores da fachada e dos
peitoris das janelas permitam impedir que a água da chuva escorra
diretamente sobre o revestimento, arrastando e depositando sobre
este os detritos acumulados na superfície do elemento de remate.
Estes elementos deverão garantir uma projeção horizontal para além
do plano do acabamento de 3 a 4cm e um remate do tipo pingadeira
na sua extremidade (ver pormenores construtivos nas págs. 27 a 33).
Adicionalmente, os parapeitos deverão ter um dispositivo nas suas
extremidades laterais (ranhura, pequeno canalete, parede vertical,
etc.) que impeça a água de escorrer lateralmente, obrigando-a a
escorrer pelo bordo frontal.

Revestimentos de
acabamento
Os revestimentos
weber.plast decor (orgânico) e
weber.rev naturkal (mineral) têm
uma espessura que varia entre 1
e 2,5mm e conferem um acabamento não apenas estético (cor e
textura), mas também resistência
mecânica e impermeabilidade aos sistemas weber.therm.
Incluem agentes algicidas e fungicidas para dificultar a fixação e
proliferação de contaminantes
biológicos. Em localizações de
maior potencial de contaminação
da superfície recomenda-se a
aplicação adicional de um agente
hidrorepelente aquoso do tipo
weber.hydrofuge P.
Exceto se a fachada se encontrar
permanentemente protegida da
radiação solar, desaconselha-se
a utilização de cores com coeficiente de absorção de radiação
solar  superior a 0,7 (ver quadro
ao lado).

Exemplo de parapeitos em janelas

Reforço em zonas de exposição a choques
As zonas das fachadas mais expostas a agressividade mecânica até
2m do solo - varandas, terraços, etc. – deverão ser reforçadas com
uma camada adicional de argamassa de revestimento das placas
isolantes armada com rede reforçada.
Em zonas de utilização pública recomenda-se uma solução de revestimento ainda mais resistente: revestimento cerâmico, por exemplo,
com sistema weber.therm keramic (ver página 20).
Gama de cor da superfície

Coeficiente α

Branco

0,2 a 0,3

Amarelo, creme, laranja, vermelho claro

0,3 a 0,5

Vermelho escuro, verde claro, azul claro

0,5 a 0,7

Castanho, azul vivo, azul escuro, verde escuro

0,7 a 0,9

Castanho escuro, preto

0,9 a 1,0
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Pormenores construtivos
B1 Arranque do sistema fora do
terreno - paredes a reabilitar

B2 Arranque do sistema enterrado
- espessuras diferentes das placas
de isolamento

Legenda:

Legenda:

1.

Suporte de alvenaria ou betão

1.

2.

Revestimento a reabilitar

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

3.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

4.

Placa isolante: gama weber.therm

4.

Revestimento armado com rede: argamassa

5.

Revestimento armado com rede: argamassa
weber.therm e weber.therm rede normal

5.

6.

Acabamento colorido: gama
weber.plast/weber.rev naturkal

7.

Bucha de fixação: weber.therm bucha

Suporte de alvenaria ou betão

weber.therm e weber.therm rede normal
Acabamento colorido: gama
weber.plast/ weber.rev naturkal
6.

Bucha de fixação: weber.therm bucha

7.

weber.therm bucha fixação

8.

weber.therm perfil de arranque

9.

Revestimento cerâmico ou pedra natural

10.

Argamassa de colagem weber.col flex L

11.

Cortina drenante de águas pluviais, ligada a coletor

12.

Selagem de junta com weber.flex PU/P100 e cordão de
fundo de junta

13.

Impermeabilização do suporte e colagem de placas
isolantes: weber.tec superflex more

14.

Placa isolante: gama weber.therm

15.

Manta drenante pitonada
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Pormenores construtivos
B3 Arranque do sistema enterrado
- espessuras iguais das placas de
isolamento

B4 Arranque do sistema sobre varanda ou terraço

Legenda:

Legenda:

1.

Suporte de alvenaria ou betão

1.

Suporte de alvenaria ou betão

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/
weber.rev naturkal

weber.rev naturkal
6.

Bucha de fixação: weber.therm bucha

6.

Bucha de fixação: weber.therm bucha

7.

Revestimento cerâmico ou pedra natural

7.

weber.therm bucha

8.

Argamassa de colagem weber.col flex L

8.

weber.therm perfil de arranque

9.

Placa isolante: gama weber.therm

9.

Revestimento cerâmico ou pedra natural

10.

Cortina drenante de águas pluviais, ligada a coletor

10.

11.

Manta drenante pitonada

Selagem de junta com weber.flex PU/P100 e cordão de
fundo de junta

12.

Impermeabilização do suporte e colagem de placas
isolantes: weber.tec superflex more

11.

Argamassa de colagem com cimento-cola weber.col flex L

12.

Placa isolante: gama weber.therm

13.

Impermeabilização do suporte e colagem de placas
isolantes: weber.tec superflex more

14.

Banda de remate de ângulo: weber.dry banda

15.

Camada de forma em betonilha leve com agregados Leca®
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B5 Remate em ombreiras de
janelas

B6 Remate com peitoril de janela
(pedra)

Legenda:

Legenda:

1.

Suporte de alvenaria ou betão

1.

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/ weber.rev naturkal

weber.rev naturkal

6.

Bucha de fixação: weber.therm bucha

weber.therm perfil de esquina

7.

Selagem de junta com weber.flex PU/P100 e cordão de fundo de
junta

8.

Remate caixilho / peitoril

9.

Perfil metálico para apoio do peitoril

10.

Parapeito em pedra natural com pingadeira

11.

Fixação de perfil metálico

12.

Placa isolante: gama weber.therm, colada com weber.col flex L

13.

Calha de estore

14.

Caixilho de janela com corte de ponte térmica

6.
7.

weber.therm perfil de janela

8.

Remate de placa isolante com weber.flex PU/P100

Suporte de alvenaria ou betão
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Pormenores construtivos
B7 Remate com peitoril de janela
(metálico)

B8 Remate em padieira de janela
(estore de enrolar)

Legenda:

Legenda:

1.

Suporte de alvenaria ou betão

1.

Suporte de alvenaria ou betão

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/ weber.rev naturkal

weber.rev naturkal

6.

weber.therm perfil de pingadeira

6.

Bucha de fixação: weber.therm bucha

7.

Caixa de estore em material isolante

7.

Selagem de junta com weber.flex PU/P100 e cordão de
fundo de junta

8.

Estore

8.

Remate caixilho / peitoril

9.

Peça de remate da caixa de estore com material isolante

9.

Perfil metálico para apoio do peitoril

10.

Placa isolante: gama weber.therm

10.

Peitoril em chapa metálica

11.

Caixilho de janela com corte de ponte térmica

11.

Fixação de perfil metálico

12.

Material isolante: gama weber.therm colada com
weber.col flex L

13.

Calha de estore

14.

Caixilho de janela com corte de ponte térmica
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B9 Remate em padieira de janela
(estore de lâminas)

B10 Remate superior de parede
(platibanda)

Legenda:

Legenda:

1.

Suporte de alvenaria ou betão

1.

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

2.

Suporte de alvenaria ou betão
Argamassa de colagem: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/weber.rev naturkal

weber.rev naturkal

6.

Fixação mecânica

6.

weber.therm perfil de pingadeira

7.

Rufo metálico

7.

weber.therm perfil de esquina

8.

8.

Bucha de fixação: weber.therm bucha

Selagem de junta com weber.flex PU/P100 e cordão de fundo de
junta

9.

Caixa de estore em material isolante

9.

Perfil metálico para fixação do rufo e apoio da pingadeira

10.

Braço de manipulação mecânica do estore

11.

Fixação mecânica

12.

Caixilho de janela com corte de ponte térmica
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Pormenores construtivos
B11 Remate superior de parede
(beirado) - reabilitação

B12 Remate em junta de dilatação

Legenda:

Legenda:

1.

Suporte de alvenaria ou betão

1.

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/weber.rev naturkal

weber.rev naturkal

6.

weber.therm perfil junta de dilatação

Selagem de junta com weber.flex PU/P100 e cordão de
fundo de junta

7.

Selagem de junta com weber.flex PU/P100 e cordão de fundo de
junta

8.

Junta de dilatação

6.

Suporte de alvenaria ou betão
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B13 Remate com elementos rígidos

B14 Fixação de elementos na fachada (tubo de queda)

Legenda:

Legenda:

1.

Suporte de alvenaria ou betão

1.

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

2.

Argamassa de colagem: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

3.

Placa isolante: gama weber.therm

4.

Revestimento armado com rede: argamassa

4.

Revestimento armado com rede: argamassa weber.therm e
weber.therm rede normal

5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/weber.rev naturkal

6.

Varão roscado fixado com bucha química

7.

Abraçadeira metálica para tubo de queda

weber.therm e weber.therm rede normal
5.

Acabamento colorido: gama weber.plast/
weber.rev naturkal

6.

Selagem de junta com weber.flex PU/P100 e cordão de
fundo de junta

Suporte de alvenaria ou betão
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Aplicação dos sistemas
weber.therm
Condições gerais de aplicação de sistemas          
weber.therm
• não aplicar o sistema em fachadas com inclinação inferior a 45º
• não aplicar as argamassas com temperaturas atmosféricas
inferiores a 5ºC nem superiores a 30ºC
• evitar a aplicação dos materiais em situação de vento forte
• não aplicar os materiais na eventualidade de poderem apanhar
chuva enquanto não estiverem secos
• evitar a aplicação dos materiais sob a incidência direta dos raios
solares
• não iniciar a aplicação do sistema sobre suportes em que não
tenha decorrido pelo menos um mês sobre a sua execução
(alvenarias, betão, reboco) para que se encontrem em condições de
estabilidade e secagem adequados.
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Aplicação de sistemas weber.therm
com placas isolantes
Avaliação e preparação do suporte
Os sistemas weber.therm podem ser aplicados sobre:
•  alvenaria de Bloco Térmico® Leca®
•  alvenaria de bloco de betão ou tijolo cêramico
•  betão
•  reboco
•  suportes antigos em obras de reabilitação (ver página 44).
Outros suportes deverão ser objeto de consulta à Saint-Gobain Weber.

Obra nova
Os suportes em alvenaria ou betão deverão apresentar uma
superfície plana, isenta de irregularidades e defeitos de planimetria
superiores a 1cm quando controlados com uma régua de 2m de
comprimento. Se esta condição não estiver garantida deverá ser
regularizada a superfície usando um reboco de resistência adequada
weber.rev dur.
Para aplicação dos sistemas weber.therm natura,
weber.therm mineral, weber.therm extra e
weber.therm keramic, os suportes em alvenaria deverão ser
rebocados para permitirem a colagem integral das placas isolantes.
Os suportes deverão ser normalmente absorventes, consistentes
e isentos de poeiras ou óleos descofrantes. Suportes em betão
degradado deverão ser reparados, incluindo o tratamento de armaduras
se necessário. Reparar zonas fissuradas sempre que as fissuras
apresentem aberturas superiores a 0,5mm.

Obra de reabilitação
Os suportes têm de ser verificados do ponto de vista da sua consistência, degradação e fissuração. Devem ser removidas as zonas que
não ofereçam condições e reparadas as zonas danificadas.
Devem ser eliminados todos os materiais depositados na superfície (sujidade, fungos, microrganismos) realizando uma limpeza com
agentes adequados e água com pressão.
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Aplicação de sistemas weber.therm
com placas isolantes
Arranque junto ao terreno

O sistema deve ser limitado no seu contorno inferior por um           
perfil de arranque em alumínio de largura adequada à espessura das
placas isolantes a aplicar. Este perfil terá a dupla função de auxílio no
arranque da montagem (garantindo a sua horizontalidade e o suporte
das placas enquanto não estiverem coladas) e de proteção inferior do
sistema contra a penetração de humidade e agressões externas.
O perfil de arranque deve
• ser fixado horizontalmente e a pelo menos 10cm acima da cota
mais elevada prevista para o terreno exterior, visando dificultar a
degradação do sistema por contacto direto com o terreno
• ser fixado à parede com buchas de perfil de arranque num
espaçamento nunca superior a 30cm
• ser aplicado sobre uma superfície regularizada (rebocada, por
exemplo) para que assente perfeitamente contra a superfície,
sem ocos ou vazios. Caso não seja possível, deverão ser utilizados
os elementos espaçadores acoplados a cada bucha de perfil de
arranque na espessura necessária que garanta um alinhamento
perfeito
• ter juntas com o mínimo de 2mm (usar ligador) entre topos de perfis
consecutivos para absorção das deformações do material e não pôr
em causa a continuidade do seu nivelamento. Estas juntas deverão
ser posteriormente seladas pelo lado inferior com um cordão de
mástique de poliuretano weber.flex PU/P100
Com o objetivo de impedir a penetração das águas do terreno para o
interior da parede por ascensão capilar por trás dos sistemas
weber.therm, a parte enterrada da fachada deve ser impermeabilizada
até um nível acima da posição do perfil de arranque com                    
weber.tec superflex more.
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Colagem das placas isolantes
As placas serão coladas a suportes novos (alvenaria, reboco ou betão)
com a argamassa polimérica weber.therm pro aplicada no seu tardoz.
Sobre suportes a reabilitar (cerâmico ou pintura) usar a argamassa  
weber.therm flex P (ver página 44).

1

O modo de aplicação da argamassa de colagem depende das
seguintes condições:
• para placas de EPS sobre alvenaria ou betão com alguma
irregularidade, aplicar a argamassa em cordão com 3 a 4cm de
espessura ao longo do perímetro da placa, acrescentando dois
pontos de argamassa no centro da mesma (1)

2

• em placas de lã de rocha (MW) é necessário fazer um barramento
apertado da argamassa de colagem contra a superfície da placa (2),
seguido de barramento integral (3)
• em placas de XPS (weber.therm extra), de aglomerado de cortiça
(weber.therm natura), lã de rocha (weber.therm mineral) ou de
EPS/XPS para sistemas weber.therm keramic aplicar a argamassa
em toda a superfície da placa com talocha dentada (dente 10 a
12mm) (3). Sobre suporte regularizado com reboco.

3

• sobre superfícies regularizadas (reboco ou suporte a reabilitar)
aplicar a argamassa em toda a superfície da placa com talocha
dentada (dente 8 a 12mm).

As placas serão montadas em posição horizontal em fiadas
sucessivas, de baixo para cima, contrafiadas em relação à fiada
inferior. Do mesmo modo, nas esquinas os topos das fiadas de placas
deverão ser alternados para melhor travamento do sistema (4).

4

A verticalidade e o ajustamento da planimetria de cada placa em
relação às adjacentes deverão ser permanentemente verificados
usando régua metálica de 2m e nível de bolha de ar.
Nos cantos das zonas envolventes dos vãos, as placas deverão ser
montadas de modo a impedir que as juntas entre si correspondam
ao alinhamento das arestas do vão. Este cuidado contribuirá para
diminuir a tendência para a formação de fissuras a partir dos cantos
do vão (5).
5

correto

incorreto
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Aplicação de sistemas weber.therm
com placas isolantes
1

Fixação mecânica das placas
Devem ser aplicadas fixações mecânicas complementares à colagem
das placas isolantes nas seguintes circunstâncias:
• na aplicação dos sistemas weber.therm mineral,                        
weber.therm extra e weber.therm natura
• na aplicação dos sistemas weber.therm keramic na quantidade
mínima de 8 unidades por m2
• sempre que o sistema weber.therm seja utilizado na reabilitação
de um edifício sobre suportes com revestimentos pré-existentes
(pintura, cerâmica, Revestimentos Plásticos Espessos, etc.)
• e
 m utilizações do sistema no litoral junto ao mar ou acima dos 10
metros de altura, quando sujeito a condições severas de exposição
ao vento, devido à acção de pressão negativa (sucção) produzida
por este.

2

Este reforço de fixação será feito com weber.therm bucha na
quantidade mínima de 6 unidades por m2, que deverá ser reforçada
junto às esquinas e em função da exposição ao vento. As buchas
deverão ter comprimento adequado à espessura da placa isolante a
fixar.
As buchas serão instaladas realizando furos com broca de diâmetro
e comprimento adequados ao da bucha. Após introdução no furo, o
aperto da bucha é feito pela introdução do prego de expansão, por
percussão (1).
As cabeças circulares das buchas deverão ser pressionadas de modo
a esmagar um pouco a superfície da placa de isolamento para que
não fiquem salientes ao plano da mesma (2).
As pequenas cavidades resultantes deste ligeiro esmagamento
deverão ser preenchidas com argamassa de revestimento numa
operação anterior ao revestimento das placas isolantes (3).

3

Fixação com 6 unidades por m2

Fixação com 8 unidades por m2
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Tratamento de pontos singulares

As esquinas de paredes e
contornos dos vãos deverão ser
reforçadas usando o
perfil de esquina em PVC,
perfurado para aderência das
argamassas e incluindo rede de
fibra de vidro com tratamento
antialcalino. Os perfis serão
colados diretamente sobre as
placas de isolamento com a
mesma argamassa utilizada na
colagem das placas.

As juntas de dilatação deverão
ser respeitadas - interrompendo
o sistema - e rematadas com
perfil de junta de dilatação
aplicado sobre as placas de
isolamento. O espaço interior
do perfil de junta de dilatação
deverá ser selado com mástique
de poliuretano sobre cordão de
fundo de junta em espuma de
polietileno.

O remate da placa isolante
com o elemento fixo de
caixilhos de janela deverá ser
complementado com a aplicação
de perfil de janela garantindo
um remate perfeito entre os
revestimentos e o caixilho,
e possibilitando a fixação da
proteção da janela durante a
execução dos trabalhos.

Antes da aplicação da primeira
camada de barramento há
que reforçar o sistema na
zona envolvente dos vãos.
Este reforço deverá ser feito
aplicando tiras de rede normal
com cerca de 50x25 cm,
posicionadas a 45º, coladas
sobre as placas de isolamento
usando a argamassa de
revestimento.

(ver pormenor B12 na página 32).

Nos encontros das placas de
isolamento com superfícies
rígidas (caixilharias, planos
salientes, varandas ou palas,
remates de topo, etc.) deverá
ser deixada uma junta aberta
com cerca de 5mm para
posteriormente ser preenchida
com material elástico e
impermeável do tipo mástique
de poliuretano
weber.flex PU/P100.

Nas padieiras das janelas ou
portas aplicar um perfil de
pingadeira com rede abraçando
a aresta do plano da fachada
com o plano interior do vão.
Este perfil permite realizar o
reforço da aresta e evitar o
recuo da água que pinga da
fachada.
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Aplicação de sistemas weber.therm
com placas isolantes
Revestimento das placas isolantes
1

Sistemas com acabamento tradicional colorido
O revestimento das placas isolantes faz-se em duas camadas incorporando uma armadura em rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino        
(weber.therm rede normal). Esta operação deve ser realizada somente após
o endurecimento da argamassa de colagem, estando garantida a estabilidade
das placas.

2

3

A argamassa é aplicada com talocha metálica inoxidável, sendo a segunda
camada aplicada apenas após endurecimento desta. A primeira camada
deverá ser aplicada com talocha dentada (dentes de 6 mm) para garantir
uma espessura final de 2mm. Sobre a argamassa ainda fresca, esticar a rede
e alisar suavemente com talocha lisa a superfície, colando a rede à argamassa sem a empurrar para trás nem retirar argamassa da parede (1). O encosto
lateral entre faixas de rede deverá respeitar uma sobreposição mínima de
10cm e a rede deverá ficar perfeitamente esticada sem qualquer vinco ou
ondulação (2).
Se houver necessidade de um revestimento adicional sobre as placas isolantes deve usar-se rede de fibra de vidro (weber.therm rede reforçada) como
armadura para reforço em zonas de exposição a choques (ver página 26) e
aplicada uma camada adicional de argamassa de revestimento.
A espessura da camada de argamassa de revestimento deverá garantir a
efetiva cobertura da rede, não sendo admissível que esta seja perceptível ao
olhar. A superfície de acabamento deverá resultar plana, sem ressaltos ou
vincos e com textura constante ao longo de toda a extensão (3).

4

Sistemas com acabamento em revestimento cerâmico
No sistema weber.therm keramic light (ver pág. 20) revestir as placas isolantes com weber.therm pro em duas camadas, incorporando a armadura de
weber.therm rede normal sobre a primeira camada ainda fresca (1). Aplicar
buchas de fixação sobre a rede da primeira camada endurecida (4), distribuídas homogeneamente com espaçamentos de 50cm entre si.

5

No sistema weber.therm keramic plus (ver pág.20) o revestimento das placas isolantes é feito após a aplicação das buchas de fixação mecânica e do
tratamento de pontos singulares (págs. 38 e 39) usando weber.therm plus
aplicado em 3 camadas de modo a perfazer 8mm de espessura total mínima.
Incorporar duas camadas de weber.therm rede normal, uma interior perto
da superfície da placa isolante incorporada na primeira camada de argamassa e a outra na segunda camada sobre a superfície penteada endurecida da
primeira camada (5). As 3 camadas de argamassa devem ser aplicadas (6):
• a 1ª camada aplicada em dois passos. O primeiro para esticar a primeira
rede e o segundo para criar uma espessura penteada de argamassa de
cerca de 6mm (endurece penteada)

6

• uma 2ª camada aplicada sobre a superfície penteada endurecida,
incorporando a segunda rede
• uma 3ª camada para cobrir a segunda rede e dar acabamento à superfície
que deve ficar plana e desempenada para receber o revestimento
cerâmico.
As sobreposições laterais das redes devem ser no mínimo de 10cm, devendo
estas ficar perfeitamente esticadas, sem vincos ou ondulações.
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Acabamento final
Sistemas com acabamento tradicional colorido

1

O revestimento de acabamento deverá contribuir para a impermeabilidade,
proteção e decoração dos sistemas weber.therm. Estão disponíveis dois
tipos de acabamento, de base orgânica weber.plast decor, e de base mineral
weber.rev naturkal
• weber.plast decor: acabamento decorativo de base acrílica (140 cores)
disponível em textura de acabamento média (M) e fina (F); o sistema de
aplicação inclui uma ou mais demãos do primário de homogeneização
weber.prim regulador aplicado a rolo (1) e, após secagem do primário,
a aplicação do acabamento colorido por barramento com talocha lisa
em inox bem apertando contra o suporte, na referência de cor escolhida
pelo projetista, e acabado com talocha plástica em suaves movimentos
circulares para obter a textura de acabamento (2)
• weber.rev naturkal: acabamento decorativo mineral baseado em cal,
disponível em 8 cores; a aplicação é feita por barramento com talocha
lisa em inox, em duas camadas sobre suporte húmido, com acabamento
areado à esponja, ou alisado apertando suavemente a superfície com a
talocha de inox (3).

Sistema com acabamento em revestimento
cerâmico

2

3

Os revestimentos cerâmicos a aplicar devem respeitar as seguintes
restrições:
• weber.therm keramic light: formato máximo 900 cm2, peso máximo de
20kg/m2 e cor clara
• weber.therm keramic plus: formato máximo 3600 cm2, peso máximo de
30kg/m2 e cor clara.

4

A superfície de suporte da colagem deverá ter pelo menos 7 dias desde a sua
aplicação (ver pág. 40) e apresentar-se consistente, plana e seca.
Utilizar cimento-cola adequado à dimensão das peças a colar:                  
weber.col flex L para peças até 1800cm2 e weber.col flex XL para peças até
3600cm2.
Na colagem da peça cerâmica utilizar a técnica de colagem dupla ou seja,
aplicar cola na superfície do suporte e no tardoz da peça a colar para garantir
um contacto perfeito desta com o suporte (4).

5

Aplicar a peça apertando-a bem contra o suporte para esmagar
adequadamente os cordões do cimento-cola. Levantar a peça para verificar
que não existem zonas sem contacto com o suporte.
Prever juntas de colocação entre as peças cerâmicas com largura
mínima de 4mm e que serão preenchidas com as argamassas específicas                
weber.color premium ou weber.color flex.
Prever juntas elásticas de fracionamento ao longo da fachada, dispostas da
melhor maneira em função dos detalhes arquitetónicos, com uma distância
entre si de aproximadamente 3m na horizontal e 4m na vertical, traduzidas no
preenchimento das juntas de colocação das peças cerâmicas com material
elástico do tipo mástique weber.flex PU/P100.

6
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Aplicação do sistema weber.therm 		
com reboco isolante (weber.therm mechanic)
Avaliação e preparação dos suportes
1

O sistema weber.therm mechanic é baseado na aplicação do reboco
isolante weber.therm aislone.
Os suportes sobre os quais pode ser aplicado são alvenarias - de blocos
Leca®, blocos de betão corrente ou tijolo cerâmico -, betão ou paredes
antigas a reabilitar (pág. 45)

2

Os suportes deverão ser tendencialmente planos, normalmente
absorventes, consistentes e isentos de poeiras ou óleos descofrantes.
Suportes em betão degradado deverão ser reparados, incluindo o
tratamento de armaduras, se necessário. Reparar buracos e zonas
fissuradas sempre que as fissuras apresentem abertura superior a
0,5mm.
Suportes correntes a reabilitar deverão ser cuidadosamente lavados
com o agente de limpeza weber.antimousse e água, eliminando poeiras
e outros materiais contaminantes (1).
Sobre suportes em betão liso e pouco absorvente aplicar uma camada
de chapisco com o próprio weber.therm aislone para melhorar a
aderência e criar alguma capacidade de absorção.

3

Reforçar as zonas singulares e de ligação entre materiais diferentes
onde se manifesta especial tendência para fissuração - aplicando rede
de fibra de vidro com malha 10x10mm fixada com o próprio reboco
isolante.
Executar meios de controlo da espessura do reboco isolante a aplicar,
preparando mestras, “tentos”, réguas e/ou “fios” realizados com o
próprio material (2).

Aplicação do reboco isolante
4

weber.therm aislone pode ser aplicado por projeção mecânica ou
manualmente. A aplicação projetada é a mais eficiente do ponto de vista
de tempo de execução, sendo realizada em duas passagens de cordões
paralelos de argamassa com cerca de 2cm de espessura, deixando
secar o material algum tempo entre as passagens e perfazendo uma
espessura total máxima de camada de 4cm.
Apertar e regularizar a superfície com régua metálica. Após 6 a 12
horas, sarrafar e regularizar a planimetria da superfície com régua
metálica, controlando o plano de acabamento pelos meios de controle
de espessura instalados.

Aplicação de camadas múltiplas
5

A espessura do reboco isolante definida pelo projeto pode obrigar à
aplicação de mais do que uma camada (espessura superior a 4cm).
Nesse caso deverá ser aplicada uma rede de fibra de vidro com malha
10x10mm sobre a superfície ainda fresca da primeira camada de 4cm,
passando em seguida uma régua dentada na superfície para criar
rugosidade como suporte para a camada seguinte. Após pelo menos um
dia, realizar reforço com fixação mecânica aplicando buchas
weber.therm bucha sobre a rede na referência adequada à espessura
da camada de reboco, uniformemente distribuídas em malha quadrada
com espaçamento de 0,5m entre si. Aplicar a segunda camada de
reboco isolante, até ao limite de 4cm de espessura, conforme descrito
acima.
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Tratamento de pontos singulares
Tal como em sistemas weber.therm baseados em placas isolantes,
os pontos singulares de remate, reforço ou transição ao longo
da fachada- esquinas em paredes e contorno de vãos, juntas de
dilatação, encontros com superfícies rígidas (planos salientes,
varandas, palas ou beirados, etc.) e cantos no contorno de vãos deverão ser tratados com a aplicação dos perfis, selagens e reforços
adequados a cada situação (1).

Revestimento do reboco isolante

1

2

O reboco isolante weber.therm aislone deverá ser revestido com a
aplicação de dupla camada da argamassa weber.therm pro, armada
com rede normal aplicada sobre a primeira camada ainda fresca.
A argamassa será aplicada por barramento usando talocha metálica
inoxidável, sendo a segunda camada aplicada após endurecimento
da primeira. A primeira camada deverá ser aplicada com talocha
dentada (dentes de 6mm) para garantir uma espessura final de
aproximadamente 2mm. Sobre o material ainda fresco, esticar a
rede de fibra de vidro e alisar suavemente a argamassa com talocha
lisa, incorporando a rede na mesma (2). O encosto lateral entre tiras
de 1m da rede deverá respeitar uma sobreposição de cerca de 10cm
(3). A espessura da 2ª camada de argamassa aplicada sobre a rede
de fibra de vidro deverá garantir a efetiva cobertura da rede não
sendo admissível que seja perceptível ao olhar (3). A superfície de
acabamento da argamassa de revestimento deverá resultar plana,
sem ressaltos ou vincos e com textura constante ao longo da toda
a extensão. Deixar secar as argamassas pelo menos 3 dias antes da
aplicação do revestimento de acabamento.

3

4

Acabamento final
O revestimento de acabamento deverá contribuir para
a impermeabilidade, proteção e decoração dos sistemas                
weber.therm. Estão disponíveis dois tipos de acabamento, de base
orgânica weber.plast decor, e de base mineral weber.rev naturkal:
• weber.plast decor, acabamento decorativo de base acrílica (140
cores), disponível em textura de acabamento média (M) e fina (F);
o sistema de aplicação inclui uma ou mais demãos do primário
de homogeneização weber.prim regulador, aplicado a rolo (1), e
após secagem do primário, a aplicação do acabamento colorido
por barramento com talocha lisa em inox apertando bem contra o
suporte, na referência de cor escolhida pelo projetista, e acabado
com talocha plástica em suaves movimentos circulares para obter
a textura de acabamento (2).
• weber.rev naturkal, acabamento decorativo mineral baseado em
cal, disponível em 8 cores; a aplicação é feita por barramento com
talocha lisa em inox, em duas camadas sobre suporte húmido, com
acabamento areado à esponja, ou alisado apertando suavemente a
superfície com a talocha de inox (3).

5

6
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Reabilitação de fachadas correntes
usando sistemas weber.therm
(com placas isolantes)
Fixação das placas isolantes
1

Sobre suporte mineral (betão ou argamassa de cimento) o sistema
poderá ser colado como se de um suporte novo se tratasse (usar
weber.therm pro). Deve no entanto ser garantida a sua consistência e
a reparação de buracos e fissuras de maior importância.
Na presença de revestimentos pré-existentes que não garantam as
melhores condições de aderência da argamassa de colagem (pintura,
cerâmico, revestimentos vidrados, etc.), é necessário reforçar a
colagem utilizando weber.therm flex P e fixação mecânica. Utilizar
weber.therm bucha na quantidade de pelo menos 6 unidades por m2
(ver página 38).

2

Em qualquer caso, os suportes devem ser sujeitos a trabalhos
preparatórios eliminando contaminantes e sujidade, usando agentes
de limpeza adequados e água a elevada pressão. Os materiais soltos
ou pouco consistentes deverão ser eliminados e reparadas as zonas
degradadas (1).

Remate inferior dos sistemas
Tal como em obra nova, em trabalhos de reabilitação deverá
ser utilizado o perfil de arranque no remate inferior do sistema
weber.therm, elevando o arranque do sistema pelo menos 10cm
relativamente à cota do terreno com o objetivo de o proteger da
agressividade deste.
3

Remates em parapeitos de janelas
Em obras de reabilitação é comum existir a necessidade de aumentar
a extensão do peitoril devido à espessura que é acrescentada à
parede original.
É possível sugerir diversas soluções para este problema

4

• substituição do peitoril original por um novo, o que em certos casos
pode obrigar ao levantamento e reposição do caixilho da janela
• extensão do peitoril existente em pedra colando no topo deste
um elemento em material semelhante usando argamassa epoxy  
(weber.color epoxy) (2)
• aplicação de novo peitoril metálico sobre o existente e devidamente
rematado com a caixilharia (situação cujo detalhe deve ser avaliado
caso a caso).

Remates superiores das fachadas
Atendendo ao aumento de espessura das paredes provocado pela
aplicação do sistema, será necessário avaliar a necessidade de
revisão dos sistemas de remate e proteção superior dos panos de
fachada. No caso de beirados ou cornijas, avaliar a necessidade de
efetuar correções ao desenho dos mesmos (3).
No caso de rufos metálicos, substituir os sistemas existentes por
novos de dimensões e desenho adaptados à nova espessura das
paredes (ver pormenor B10 na página 21) (4).
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Reabilitação de fachadas em edifícios
antigos com weber.therm mechanic
Porquê reabilitar fachadas antigas com weber.therm mechanic?
A reabilitação de paredes antigas necessita muitas vezes de incluir
um componente de melhoria do seu comportamento térmico. Para
tal, será necessário incorporar no sistema de parede materiais
que desempenhem o papel de isolante térmico, sendo necessário
selecionar aqueles que possuam uma natureza não muito diferente
dos que o constituem originalmente.
Neste contexto, as características do reboco isolante                    
weber.therm aislone tornam-no num material perfeitamente
adequado à resolução desta difícil equação
•
•
•
•
•
•

muito baixa condutividade térmica
compatibilidade mecânica com suportes antigos
baixa densidade
elevada permeabilidade ao vapor de água
adaptável a suportes irregulares
ligante à base de cal.

Avaliação e preparação dos suportes
De um modo geral as paredes antigas são constituídas por alvenarias
de elementos em pedra ou adobe com dimensões e formas muito
variadas - ou mesmo tijolo cerâmico - assentes e consolidados com
argamassas de cal. São suportes com níveis de coesão geralmente
fracos, baixas resistências mecânicas, deformabilidade e porosidade
elevadas.
As superfícies das paredes deverão ser cuidadosamente sondadas e
deverão ser demolidos todos os materiais pouco consistentes.
Verificar a existência de zonas dos revestimentos contaminadas com
sais solúveis, que deverão ser eliminadas até encontrar os suportes
sãos.
Realizar limpeza adequada do suporte para eliminar poeiras e
materiais soltos usando, por exemplo, uma lavagem com jato de água
de intensidade moderada.
Deverá procurar obter-se o mínimo de condições de planimetria
na superfície dos suportes antes da aplicação das camadas de
reboco isolante para que estas possam ter espessuras uniformes.
Assim deverão ser preenchidos todos os buracos ou cavidades de
maiores dimensões realizando “encasques” através da introdução
de pequenas pedras ou pedaços de material envolvidos com
a argamassa de reabilitação weber.cal classic. Se persistirem
irregularidades acentuadas, deverá ser aplicada uma camada de
regularização com reboco de reabilitação weber.cal classic, de forma
a garantir a aplicação uniforme da espessura prevista do reboco
isolante (ver página 42).
Se as superfícies originais se apresentarem pouco consistentes,
deverá aplicar-se uma camada tipo “chapisco” visando melhorar a
consolidação da superfície, usando a argamassa de consolidação
weber.cal chapisco.
Consultar Ficha Técnica do Sistema weber.therm mechanic para informação mais detalhada.
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Manutenção de sistemas weber.therm
Limpeza do revestimento
Ao longo do tempo pode acumular-se sujidade, fungos ou outros
microrganismos na superfície do revestimento final dos sistemas
weber.therm (weber. plast decor ou weber.rev naturkal), tornando-se
necessária uma limpeza.
Esta limpeza pode ser realizada com a aplicação na superfície do
agente de limpeza weber.antimousse e lavagem sequente usando água
com alguma pressão.

Novo revestimento de acabamento
Apesar da elevada resistência dos materiais de acabamento final dos
sistemas weber.therm à luz solar e às intempéries. Pode portanto ser
adequado realizar uma renovação do acabamento usando um dos
seguintes métodos:
• aplicação de nova camada de weber.plast decor ou
weber.rev naturkal, após limpeza adequada da superfície
• aplicação de uma pintura de base acrílica aquosa, em cor com um
coeficiente de absorção de radiação solar adequado, apropriada para
fachadas e resistente a temperaturas até 80 °C, ou...
• ...aplicação de hidrófugo de superfície de base aquosa                     
weber.hydrofuge P.

Reparações localizadas
Podem acontecer danos na superfície devido a choques fortuitos ou
outras situações acidentais. A sua reparação requer uma ação de
reparação que implica a substituição dos materiais na zona afetada
• recortar todo o sistema até ao suporte seguindo um contorno regular
que envolva a zona danificada, remover o isolante e limpar o suporte
do produto de colagem e eventual sujidade
• desbastar a superfície do material de acabamento numa orla
envolvente da cavidade com pelo menos 15cm de largura,
descobrindo a argamassa e a rede por baixo
• colar uma porção do mesmo isolante, com medidas apropriadas
ao encaixe perfeito na cavidade criada, usando argamassa                
weber.therm pro
• aplicar revestimento armado com rede sobre novo isolante usando
weber.therm pro em duas camadas, prolongando a rede em
sobreposição de 10cm sobre a rede antiga e disfarçar cuidadosamente
o remate da nova argamassa com os materiais antigos
• refazer a camada de acabamento final em todo o pano da fachada
intervencionada para garantir a homogeneidade do mesmo.
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Paredes Eficientes

Com o incremento significativo dos níveis de exigência no plano do
conforto dos edifícios o desempenho das paredes assume um papel
determinante na satisfação dessas exigências. O quadro normativo
e legislativo que tem vindo a ser implementado – nomeadamente no
que respeita ao conforto térmico, ao conforto acústico, à proteção e
segurança ao fogo e à economia de energia – tem colocado grandes
desafios à capacidade de criar soluções construtivas que satisfaçam
o melhor possível os requisitos estipulados, tendo em consideração
as tradições construtivas do país e as características da sua mão-deobra.
O elemento construtivo parede, dadas as suas múltiplas funções e
exigências funcionais, tem um papel determinante no desempenho
do edifício ao nível do conforto para os seus utilizadores. A SaintGobain Weber desenvolveu um conceito – Paredes Eficientes
– que compreende um conjunto variado de soluções de parede
combinando alvenaria de blocos Leca® e soluções de revestimento,
nomeadamente sistemas de isolamento do tipo weber.therm. Estas
soluções visam contribuir para um desempenho otimizado do
conforto, da segurança e da eficiência energética dos edifícios.

www.paredeseficientes.com
Encontra-se disponível uma ferramenta digital que permite conhecer
a oferta de soluções PAREDES EFICIENTES. É possível encontrar toda a
gama de soluções, pesquisar as mais adequadas por tipo de edifício e
de parede e aceder a informação detalhada sobre cada uma. Podem
ainda realizar-se simulações de desempenho térmico e de custo para
soluções de fachada utilizando uma aplicação específica incluída.
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