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ETICS -ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR
Descrição do Produto

Princípios de aplicação

A sigla "ETICS" vem da designação internacional
"External Thermal Insulation Composite Systems", que
define o tipo de isolamento efectuado pelo exterior
utilizando placas de EPS coladas ao suporte revestidas
com reboco adequado reforçado com rede de fibra de
vidro.

Campos de Utilização
- No isolamento térmico de fachadas, em construção
nova e obras de reabilitação.

Características do EPS a utilizar
- O tipo de EPS recomendado é o EPS 100 ou de classe
superior e o EPS Grafite, para a 1ªcamada de placas junto
aos pisos recomenda-se o EPS hidrófugo.
- Pode ser fornecido na cor branca ou noutra, de acordo
com o fabricante.
- EPS de Classe E de resistência ao fogo.

Vantagens
- O sistema ETICS é aplicado no exterior de toda a fachada
(paredes, pilares e vigas), proporcionando um isolamento
térmico contínuo, sem as inconvenientes pontes térmicas
planas originadas por estes elementos da construção.
- Ao eliminar as pontes térmicas planas vai reduzir a
probabilidade de aparecerem condensações que
originam fungos no interior das habitações.
- É de aplicação rápida tendo em conta que são
efectuadas três tarefas de uma vez só, o isolamento
térmico, o reboco exterior e a pintura, o reboco final pode
ser colorido o que dispensa a pintura final das paredes
exteriores.
- É o tipo de isolamento mais recomendado em
construções existentes, a aplicação do ETICS apenas
implica intervenção no exterior, podendo continuar
ocupados os espaços interiores. Com grandes vantagens
no caso de habitações, lojas ou escritórios.
- Forte inércia térmica, é aproveitada toda a massa da
fachada
- Forte redução de perdas nas pontes térmicas lineares no
caso do isolamento pelo exterior, segundo o RCCTE
80/2006 de 4 de Junho.

Aplicação de perfil de arranque
(apoio da placa)

Buchas de fixação

Aplicação de cola na placa

- A superfície deverá estar perfeitamente desempenada e livre de
impurezas, se a fachada apresentar empeno deverá ser
efectuado um reboco geral.
- Iniciar a aplicação das placas de EPS pela cota inferior, a 1ªfila
que está em contacto com o piso deverá ser apoiada num perfil
de arranque próprio e deverá ser efectuada com EPS Hidrófogo.
- A argamassa para a colagem deverá ser aplicada em todo o
perímetro da placa e com pontos no interior (figura)
- No desenvolvimento vertical as placas deverão ser aplicadas
interrompendo a junta da placa imediatamente abaixo, aplicar
de forma a "matar a junta".
- Depois das placas aplicadas a superfície deve ficar
perfeitamente desempenada, caso se verifiquem pequenas
deformações, estas deverão ser corrigidas através da utilização
de lixa até ao total desempenamento da superfície.
- É recomendado a aplicação de buchas próprias de fixação
mecânica, na ordem de 6 buchas por m2 (figura).
- Caso esteja previsto a aplicação de revestimento pesado, a
quantidade de buchas deverá ser superior.
- O barramento das placas será efectuado em duas camadas de
argamassa própria para EPS aplicando entre elas a rede de fibra
de vidro. Esta rede deverá ter uma densidade de 160gr/m2 ou
superior
- Sobre o barramento das placas procede-se à aplicação de
primário que vai preparar a superfície para receber o reboco final.
- Por último proceder à aplicação do reboco final, reboco este
que deverá ter características elásticas apropriadas a este tipo de
solução.

Recomendações
- A dimensão recomendadas das placas é de 1000*500mm.
- A rede de fibra de vidro deverá ser aplicada com uma
sobreposição mínima de 10cm.
- De forma a uma maior protecção mecânica recomenda-se a
aplicação de uma camada dupla de rede até à cota de 2.0m.
- As arestas deverão ser protegidas com perfis apropriados para o
efeito
- Nas fachadas orientadas a Norte recomenda-se a aplicação de
uma solução hidrófuga adequada de forma a diminuir a
probabilidade do aparecimento de fungos no exterior da fachada.
- Em obra nova, a espessura da parede de suporte não deverá ser
inferior a 22cm quando efectuada com tijolo ou blocos de betão.
- Devido à especificidade deste sistema de construção, apenas
deverão ser utilizados produtos apropriados que foram
desenvolvidos para este tipo de solução e apenas deve ser aplicado
por trabalhadores com formação especifica.

Aresta protegida com perfil

eps@acepe.pt
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