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GUIA
TÉCNICO
Sistema PRB THERMOLOOK EMI ANTIGO
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Caderno de encargos de execução de um reboco fino em poliestireno expandido

Sistema PRB THERMOLOOK EMI ANTIGO

5a

ATE-08/0182 • DTA 7/13-1557

5b

(em suportes antigos)

5c

(incluindo variante de acabamento
PRB THERMOLOOK GF/GM)

APRESENTAÇÃO
– Sistema de isolamento exterior acrescentado e realizado a
partir de painéis isolantes em poliestireno expandido branco
ou cinzento (grafitado)(1200 x 600 mm).
– Os painéis isolantes são exclusivamente nivelados e
cavilhados no suporte e depois cobertos com uma camada
de base PRB FONDISOL F armada com uma tela de vidro
antes de receber o acabamento.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO
• SUPORTES ADMISSÍVEIS «ANTIGOS»

– Alvenaria de betão de reboco (monocamada ou reboco tradicional),
pintado ou coberto com revestimentos orgânicos (RPE).
– Painéis pré-fabricados em betão revestidos.
– Alvenaria ou betão, coberto por mosaicos, grés cerâmico,
placas,…
– Alvenarias revestidas por antigraffitis.
– Paredes de pequenos elementos compatíveis com a regulamentação RT 2012 sobre a permeabilidade ao ar (reboco interior ou, de
preferência, reboco exterior).
– Para outros suportes, consulte-nos.

• DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA em vigor

– AT THERMOLOOK EMI 08/0182 e DTA 7/13-1557.
– Relatório de classificação europeia n.º RA 13-0144 de
reação ao fogo segundo a norma europeia NF EN 13501.1
– CPT 3035 (Sistemas de isolamento térmico exterior em
reboco fino sobre poliestireno expandido) e CPT em vigor.
– FT do PRB FONDISOL F.
– FT do PRB THERMICOL.
– FT do PRB THERMOLOOK GF/GM, PRB CRÉPICHAUX.
– FT dos reguladores, bem como dos acabamentos RME/RPE
e pintura PRB COLOR ACRYL FLEX.
– DTU 20.1 (paredes e muros de pequenos elementos).
– DTU 23.1 (paredes em betão reforçado).

• CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO

– A temperatura ambiente deve estar compreendida
entre + 5 °C e + 30 °C .
– Não aplicar sob chuva, com sol ou em suportes congelados
ou em processo de descongelamento.
– Consultar FT Produtos e FDS antes da utilização.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
•PRODUTO DE COLAGEM PRB THERMICOL

Cimento-cola pronto a diluir para realizar exclusivamente a
colagem dos painéis.
– PRB THERMICOL: paletes de 48 sacos de 25 kg, ou seja,
1,23 T.
A proporção de água de mistura é de 24 a 25 %, ou seja, 6 a
6,25 litros de água limpa por saco de 25 kg.
Mistura (5 min.), DPU 90 ± 30 min.

• PRODUTO DE COLAGEM E CAMADA
DE BASE PRB FONDISOL F

5d

Argamassa fibrada pronta a diluir para realizar a colagem
dos painéis, bem como a camada de base que recebe os
acabamentos.
– PRB FONDISOL F
Paletes de 49 sacos de 25 kg, ou seja, 1,225 T.
A proporção de água de mistura é de 22 a 24 %, ou seja, 5,5 a
6 litros de água limpa por saco de 25 kg.
Mistura (5 min.), DPU 90 ± 30 min.

• PAINÉIS ISOLANTES

– Painéis isolantes EPS: PRB ISOL BD (Branco)
– Painéis isolantes de 1,20 x 0,60 com espessura entre 20 e
300 mm.
– Consultar certificado Acermi: 15/201/1021 em vigor.
– Condutividade térmica: 0,037 W(m.K)
– Reação ao fogo: Classe E.
Ou
– Painéis isolantes EPS: PRB ISOBD (Cinzento)
– Painéis isolantes de 1,20 x 0,60 com espessura entre 20 e
300 mm.
– Consultar certificado Acermi: 07/007/494 em vigor.
– Condutividade térmica: 0,031.
– Reação ao fogo: Classe E.
Nota:Em todos os casos, os painéis em poliestireno devem ser
sujeitos a um certificado ACERMI válido e devem apresentar o
perfil de utilização ISOLE seguinte:
PRB ISOL BD (Branco) I > 2 S > 4 O = 3 L = 3 (120) E > 2
PRB ISOBD (Cinzento) I > 2 S > 4 O = 3 L = 4 E > 2
No caso de utilização de EPS cinzento, a obra destinada a ser
coberta e os painéis colocados ou em fase de colocação devem
ser protegidos do sol instalando um toldo ou uma rede de
proteção,não deixando passar mais de 30 % da energia solar.

• FIXAÇÕES MECÂNICAS

Cavilhas de Expansão: estas devem ter um ATE válido segundo
o guia de Aprovação Técnica europeu n.º 0,14² com rosetas a
apresentar a seguinte característica:
– Diâmetro igual ou superior a 60 mm.
Regra: O comprimento da cavilha (L) deve ser igual à espessura
do poliestireno (Esp. EPS) + a espessura do revestimento
existente incluindo subrreboco (Esp. r) + 3 cm de penetração
mínima na alvenaria.
L = Ep EPS + Ep r + 3 cm.
Resistência à ação do vento em depressão dos revestimentos
de poliestireno expandido fixados mecanicamente com
cavilhas.
As tabelas seguintes fornecem os níveis de resistência ao
desaper to em relação à ação do vento em depressão dos
sistemas de reboco em painéis de poliestireno expandido
fixados mecanicamente com cavilhas.
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5b
5c
5d

Tabela de resistência de cálculo
à ação do vento em depressão
indicado em Pa (a: espessura do
isolante em mm).
Número de cavilhas por painel (por m2)
5 (6,9) 6 (8,3) 7 (9,7) 8 (11,1) 9 (12,5)

A resistência de cálculo ao vento é considerada igual à resistência fornecida pelas cavilhas no suporte considerado.

Classe de resistência
da cavilha

5a

Sistema fixado por cavilhas
com roseta com 60 mm de diâmetro
(exceto Spit ISO-60): resistências de
cálculo da ação do vento em depressão, indicado em Pa (e: espessura do isolante em mm).

Painéis isolantes com 1200 x 600 mm de dimensão.
N.º de cavilhas por painel (por m )
2

5 (6,9) 6 (8,3) 7 (9,7) 8 (11,1)
60 mm < e < 80 mm

1385

1645

1905

2210

80 mm < e < 100 mm

1785

2120

2455

2845

e > 100 mm

1900

2270

2635

3035

1

5205

6250

7290

8330

9375

2

4165

5000

5830

6665

7500

3

3125

3750

4375

5000

5625

4

2600

3125

3645

4165

4685

5

2080

2500

2915

3330

3750

6

1735

2080

2430

2775

3125

7

1385

1665

1940

2220

2500

8

1040

1250

1455

1667

1875

Painéis isolantes EPS de 1,20 x 0,60 m:
Os planos de fixação associados a estes níveis de resistência
são fornecidos em anexo.

Planos de fixação em pleno

5 cavilhas/painel
6,9 cavilhas/m²

6 cavilhas/painel
8.3 cavilhas/m²

7 cavilhas/painel
9.7 cavilhas/m²

8 cavilhas/painel
11.1 cavilhas/m²

Planos de fixação em pleno e em junta

5 cavilhas/painel
6,9 cavilhas/m²
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6 cavilhas/painel
8.3 cavilhas/m²

7 cavilhas/painel
9.7 cavilhas/m²

8 cavilhas/painel
11.1 cavilhas/m²

• ESTRUTURAS

5a

– Estruturas PRB AVN
Tela em fibra de vidro com malhas 4 x 4 tratada contra a ação
alcalina e certificada.
1,1 m² de tela de vidro para cobrir 1,00 m² de superfície.
T > 1 Ra > 1 M = 2 E > 1

5b

– Estruturas PRB AVR (Para solicitação específica de resistência
aos choques).
Tela em fibra de vidro reforçada tratada contra a ação alcalina.
1,00 m² de tela de vidro para cobrir 1,00 m² de superfície.

5c

• ACESSÓRIOS

5d

– Barras de canto em L de 2,50 ml, em alumínio per furado
com colocação prévia de tela (para um acabamento em RME/
RPE, Pintura PRB COLOR ACRYL FLEX ou PRB CRÉPICHAUX
Subcamada e Acabamento).
– Barras de canto em L de 3,00 ml de 7/9 mm em metal
expandido com tratamento anticorrosão com anel PVC branco
(BAVDBL/7-9) ou bege (BAVDBE/7-9) (para um acabamento
com reboco PRB THERMOLOOK GF/GM).
– Perfis de partida (carris de partida inferiores), parafusos com
cavilhas a atingir.
– Acessórios específicos para elementos acrescentados nas
fachadas (dobradiças, calços, barreiras,...)
Nota: os acessórios de layout e de revestimento em chapa ou
outros, específicos de cada obra, não são comercializados pela
PRB.

ESTABILIDADE EM ZONA SÍSMICA
– Consultar o caderno específico no fim do Guia Técnico.

APLICAÇÃO
Estado e preparação dos suportes: (foto 1)
– Os supor tes devem estar conformes, limpos, secos, sem
poeiras, isentos de humidade, sem grandes fissuras e sem
vestígios de água por efeito de capilaridade.
– Tratar os suportes que apresentem um desenvolvimento de
micro-organismos com ACTIDEMOUSSE HP ou FLASH seguido
por uma lavagem com água a alta pressão.
– Todas as fissuras passivas existentes serão abertas, limpas e
tapadas com PRB PLANIJOINT Flexível Fibrado.
– Eliminar os revestimentos existentes que não apresentem uma
boa fixação ou uma boa estabilidade.
– Os orifícios ou lascas dos supor tes devem ser fechados
previamente com argamassa de reparação PRB TP RÉPAR ou
PRB PLANIJOINT Flexível Fibrado e, no caso de zonas que
pareçam ocas (degradadas por uma pressão de ferros), picar a
zona e repará-la.
– Calafetar as fissuras a partir de 2 mm.
Aplicação dos perfis de partida: (foto 2)
– Posicionar os perfis de par tida na horizontal e fixá-los, no
mínimo, 15 cm acima de um terreno natural acabado e 2 cm
acima de uma plataforma dura.
– Fixar os perfis de partida (adaptados à espessura do isolante)
mecanicamente com a ajuda de parafusos a inserir nas
cavilhas.
– Deixar um espaço entre cada parafuso de 30 cm, no máximo, e
posicionar as fixações no mínimo a 5 cm de cada extremidade.
– Criar um espaço de 2 a 3 mm entre cada junção de perfis, para
permitir a livre dilatação dos perfis e efetuar os cantos através
de corte em esquadria.

1

2
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Colagem do EPS

5a

3

5b
5c
5d
4

5

7

6

8

Colocação do isolante através de nivelamento e fixação.
Calçamento do isolante:
– Calçar os painéis (foto 3) no suporte com a ajuda da col PRB
FONDISOL F ou PRB THERMICOL (8 pontos por placa) sem ficar
muito perto da extremidade para evitar um refluxo de cola na
junta.
– Equacionar a colagem dos painéis em verdugo contínuo na periferia da obra e em cada junção de soalho para garantir uma
zona de ar não ventilado que contribui para o desempenho térmico do sistema.
– A par tir do perfil de par tida, colocar calço nos painéis
extremidade com extremidade (para limitar os «micropontos»
térmicos) e nas juntas desalinhadas de «forma corte de pedra».
– Prender as placas nos cantos de entrada e saída (cruzadas
uma sobre a outra), para garantir uma melhor solidez dos
cantos e evitar juntas fracas.
– Cortar as placas em L em cada canto de vão (fotos 4 e 5) para
limitar o aparecimento de fissuras.
– As juntas de placas estarão sempre desalinhadas em relação
às junções dos perfis.
– Para limitar as falhas de regularidade e de espectros,
nomeadamente de luz rasteira, após secagem da cola raspar
os restos de placas e depois limpar cuidadosamente o suporte
dos resíduos de EPS. (foto 8)
– No caso de vazio > a 3 mm nas junções de placas, tapar com
lâminas de EPS ou com uma espuma PU com bomba e depois
raspar após secagem. (fotos 6 e 7)
– Consumo: 2,3 kg/m² no caso de um nivelamento do ITE (+
fixação).
Fixação mecânica do isolante: (foto 8)
– Para evitar a deformação, o tempo de secagem após a
nivelamento dos painéis isolantes é de 24 a 48 horas.
– O número de cavilhas por m² é determinado de acordo com
os esforços devido ao vento normal em função da exposição
e da carga admissível das cavilhas no suporte apreendido;
em todos os casos, deve ser, pelo menos, 8 cavilhas de
60 mm de diâmetro por m² em partes correntes.
– É necessário aumentar o número de cavilhas nos pontos
singulares e nas zonas periféricas.
Casos de montagem «em flor»:
– Furar os painéis isolantes e o suporte centrando a perfuração
no meio das secções e depois pregar as cavilhas de expansão
com o martelo de borracha até a superfície isolante ficar lisa.
– Cravar completamente o prego na cavilha, (o conjunto de
expansão não deve, em caso algum, ultrapassar a superfície
do isolamento).
– No caso de cavilhas demasiado pregadas acidentalmente,
cobrir a cabeça da cavilha com PRB FONDISOL F e depois deixar
secar, no mínimo, 24 horas antes da aplicação do reboco de
base.
Fixações no centro
No dia seguinte ao nivelamento do EPS com PRB FONDISOL F ou
PRB THERMICOL, a fixação no centro das cavilhas é efetuada da
seguinte forma:
– Realizar as perfurações do lado direito das secções com um
maçarico compatível com o suporte, de diâmetro e comprimento adaptados à cavilha a aparafusar.
– Inserir a cavilha (com o parafuso pré-montado) até que a roseta
PVC esteja em contacto com o isolante.
– Apertar com a ferramenta especial adequada à montagem no
centro; a profundidade do aperto é determinada por esta ferramenta com um batente.
– Colocação da anilha isolante.
Tratamento dos pontos singulares:
– Tratar previamente os vãos (painéis, arcos) de portas e janelas
com a rede em fibra de vidro de malhas 4 x 4 mm AVN colada
no PRB FONDISOL F e virá-los 20 a 25 cm na fachada.
– Colocar as barras de canto com colocação prévia de tela e colálas no PRB FONDISOL F.
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– Tratar todos os cantos de vãos colando no PRB FONDISOL
F os tecidos da rede em fibra de vidro de malhas
4 x 4 mm de 35 x 50 cm posicionados na diagonal na camada
de base.

5a
5b

Voltar

5c

Reforço de canto
com estrutura normal
(4 x 4 mm) aplicada
no isolante

5d
Junta maleável
ou mástique

• REALIZAÇÃO DA SUBCAMADA DE BASE
Colocação da camada de base PRB FONDISOL F armada com
uma rede em fibra de vidro.
– Aplicar a camada de base PRB FONDI-SOL F (foto 9) em
toda a superfície e colar a rede em fibra de vidro de malhas
4 x 4 mm (AVN) nesta primeira passagem com uma cobertura
dos estofos de, pelo menos, 10 cm.
– A rede de vidro cobrirá 10 cm do pré-revestimento de tela das
barras de canto.
– Aplicar a segunda passagem de PRB FONDISOL F sobre a
primeira passagem ainda fresca ou no dia seguinte para
garantir uma regularidade perfeita do suporte. (foto 10)
– Caso o acabamento seja efetuado com o reboco projetado
PRB THERMOLOOK GF/GM, a segunda passagem é nervurada
através de uma talocha dentada com perfil V6 ou U6.
– Posicionar as barras de canto 7/9 mm especiais, reboco PRB
THERMOLOOK GF/GM, com anel PVC (branco ou bege) na 2ª
passagem de PRB FONDISOL F ainda fresco.
– Deixar secar entre 12 e 24 horas a subcamada PRB FONDISOL
F armada, antes do acabamento.
– Consumo: 4 a 4,5 kg/m², no mínimo, em camada de base com
cerca de 2,5 a 3 mm de esp.
No caso da utilização de uma estrutura dupla (AVN): Para
as partes em RDC acessíveis, mas protegidas e pouco
solicitadas: habitação individual, varanda, loggia,...).
– Revestimento de tela duplo AVN: + 0,5 a 1 kg/m2 de PRB
FONDISOL F.
– Revestir os painéis com o PRB FONDISOL F, no qual a estrutura
AVN é aplicada com a ajuda de uma alisadora em inox.
– As ligações dos estofos são efetuadas ao cobrir a par te
corrente e o canto.
– A colocação da estrutura de reforço AVN é realizada primeiro
numa altura de 1,00 a 2,00 m.
– As super fícies tratadas desta forma são, em seguida,
revestidas com o reboco fino como descrito acima.
No caso da utilização da estrutura de vidro reforçada
(AVR): (RDC exposto ao tráfego, acessível e não protegido:
circulação, passeio, base do edifício,…).
– Estrutura reforçada AVR: + 1 a 1,5 kg/m2 de PRB FONDISOL F.
– Revestir abundantemente os painéis com o PRB FONDISOL F, no
qual a estrutura AVR é aplicada com a ajuda de uma alisadora
em inox.
– As ligações dos estofos são efetuadas entre extremidades
(junta viva) na parte corrente e no canto.
– A colocação da estrutura reforçada AVR é realizada primeiro
numa altura de 1,00 a 2,00 m.
– As super fícies tratadas desta forma são, em seguida,
revestidas com a camada de base armada com a estrutura
AVN, como descrito acima.

9

11

10

Aplicação da camada
de base armada com a tela
de vidro AVF com malha
4x4

Terminar com a talocha
para Acabamento
RPE e RME
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– Antes do acabamento, calafetar as juntas na periferia dos
pontos duros com o mástique acrílico PRB MASS CRYL + ou
PRB MASS FLEX.

5a

ACABAMENTO 5a
SISTEMA PRB THERMOLOOK EMI ANTIGO

Processo de Isolamento Térmico pelo Exterior, constituído por
painéis isolantes EPS de extremidades direitas, nivelados e
cavilhados em suportes antigos, tela de vidro 4 x 4 (AVN) e
acabamento de reboco orgânico ﬁno RPE/RME.

5a
Produto de calçamento
no isolante:
PRB THERMICOL ou
PRB FONDISOL F

Painéis isolantes de
extremidades direitas
espessuras entre
40 e 300 mm

Barra de ângulos
(com colocação
prévia de tela)

Estrutura em
Tela de vidro AVN
(resistente a hidróxidos
alcalinos) a colar na
1ª passagem de
PRB FONDISOL F

2ª passagem de
PRB FONDISOL F
Fixações mecânicas:
Cavilhas expansíveis

1ª passagem de
PRB FONDISOL F

12

Regulador de fundo
PRB CREPIFOND G
(para RPE ou
PRB CREPOXANE)

Acabamento com r
eboco orgânico fino
de tipo RPE ou RME
(ver produtos orgânicos)

13

• ACABAMENTO RME:

14

Aplicar uniformemente, com escova ou rolo, o regulador de
fundo não diluído PRB CRÉPIFOND G para o PRB CRÉPOXANE
F/M, em passagens cruzadas à razão de 250 a 300 g/m², no
mínimo, em toda a superfície; deixar secar 4 a 6 horas (película
seca ao toque) e depois aplicar a camada de acabamento em
RME:
– PRB CRÉPOXANE F (2,1 kg/m²) /ou M (2,5 kg/m²)
ou
– aplicar diretamente o PRB CRÉPIXATE F (2,1 kg/m²) /ou M
(2,5 kg/m²)
– Consumo mínimo: kg/m².

• ACABAMENTO RPE:

Aplicar uniformemente, com escova ou rolo, o regulador de
fundo não diluído PRB CRÉPIFOND G 250 a 300 g/m², no
mínimo, em passagens cruzadas, em toda a superfície; deixar
secar 4 a 6 horas (película seca ao toque) e depois aplicar a
camada de acabamento em RPE:
– PRB CRÉPIRIB F (2 kg/m²) /ou G (3 kg/m²)
ou PRB CRÉPIMUR F (2,1 kg/m²) /ou M (2,2 kg/m²) /ou G
(3,5 kg/m²)
ou PRB CRÉPIMUR Flexível M (2,3 kg/m²) /ou G (3,5 kg/m²)
ou PRB MARBRO MURO (4 kg/m²)
ou PRB CRÉPISIX M (2,4 a 2,8 kg/m² para acabamento com
talocha e 2,8 a 3,5 kg/m² para acabamento projetado).
– Consumo mínimo: kg/m².
ou PRB CRÉPILIS Subcamada (1,3 ± 0,2 kg/m²) e Acabamento
(0,8 ± 0,2 kg/m²).
– Consumo mínimo: kg/m².
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ACABAMENTO 5b
SISTEMA PRB THERMOLOOK EMI ANTIGO
Acabamento Pintura PRB COLOR ACRYL FLEX.

Processo de Isolamento Térmico pelo Exterior, constituído por
painéis isolantes EPS de extremidades direitas, nivelados e
cavilhados em suportes antigos, tela de vidro 4 x 4 (AVN) e
acabamento de pintura PRB COLOR ACRYL FLEX.

• ACABAMENTO DE PINTURA:

PRB COLOR ACRYL FLEX
– Aplicar uma camada de base complementar de PRB FONDISOL
F (1,5 a 2 kg/m2) na camada de base armada previamente
realizada.
– Deixar secar entre 12 e 24 horas.
– Aplicar uniformemente, com escova ou rolo, o regulador de fundo
não diluído PRB CRÉPIFOND G 250 a 300 g/m2, no mínimo,
em passagens cruzadas, em toda a superfície ou a pintura PRB
COLOR ACRYL FLEX diluída com água 2 a 5 % à razão de cerca de
300 g/m2.
– Deixar secar pelo menos 6 horas (película seca ao toque) e
depois aplicar uma segunda passagem de PRB COLOR ACRYL
FLEX puro à razão de 450 g/m2.

5b
Produto de calçamento
no isolante:
PRB THERMICOL ou
PRB FONDISOL F

Barra de ângulos
(com colocação
prévia de tela)
Estrutura em
Tela de vidro AVN
(resistente a hidróxidos
alcalinos) a colar na
1ª passagem de
PRB FONDISOL F

Painéis isolantes de
extremidades direitas
espessuras entre
40 e 300 mm

2ª passagem de
PRB FONDISOL F
Fixações mecânicas:
Cavilhas expansíveis

3ª passagem de
PRB FONDISOL F

5b
5c
5d

1ª passagem de
PRB FONDISOL F
Acabamento pintura
PRB COLOR ACRYL FLEX
500 g/m² em 2 camadas

ACABAMENTO 5c
SISTEMA PRB THERMOLOOK EMI ANTIGO
Acabamento hidráulico fino PRB CRÉPICHAUX
(subcamada e acabamento)

Processo de Isolamento Térmico pelo Exterior, constituído por
painéis isolantes EPS de extremidades direitas, nivelados e
cavilhados em suportes antigos, tela de vidro 4 x 4 (AVN) e
acabamento de reboco ﬁno hidráulico PRB CRÉPICHAUX.

• ACABAMENTO HIDRÁULICO FINO

PRB CRÉPICHAUX Subcamada:
– Espalhar com a alisadora em inox diretamente sobre a camada
de base PRB FONDISOL F; a primeira camada com a espessura
do grão deve cobrir bem o suporte).
Evitar as estacas e as saliências.
– A superfície deve ser plana.
– Deixar secar pelo menos 24 horas (de acordo com as condições
climáticas) antes de efetuar o acabamento.
PRB CRÉPICHAUX Acabamento:
– Acabamento alisado: aplicar o acabamento com a talocha em
inox, compactando para tapar a rugosidade da subcamada,
e depois terminar com a talocha em plástico para obter um
aspeto liso.
– Acabamento alisado com colher de pedreiro: aplicar o
acabamento com uma talocha em inox, compactando para tapar
a rugosidade da subcamada, e depois terminar com uma colher
de pedreiro para obter um aspeto alisado com colher de pedreiro.
– Acabamento escovado: aplicar o acabamento com uma talocha
em inox, compactando para tapar a rugosidade da subcamada,
e depois passar ligeiramente com a escova para obter um
aspeto escovado.

ACABAMENTO 5d
SISTEMA PRB THERMOLOOK EMI ANTIGO
Acabamento reboco hidráulico

Processo de Isolamento Térmico pelo Exterior, constituído por painéis
isolantes EPS de extremidades direitas, nivelados e cavilhados
em suportes antigos, tela de vidro 4 x 4 (AVN) e acabamento de
reboco hidráulico espesso PRB THERMOLOOK GF/GM.

• ACABAMENTO REBOCO HIDRÁULICO
PRB THERMOLOOK GF OU GM
Acabamento com rebocos hidráulicos PRB THERMOLOOK
GF/GM: (fotos 16 e 17)
– Misturar o pó PRB THERMOLOOK GF/GM com cerca de 23 a
26 % do seu peso de água, ou seja, cerca de 5,75 a 6,50 litros
de água por saco de 25 kg.

Produto de calçamento
no isolante:
PRB THERMICOL ou
PRB FONDISOL F

5c
Barra de ângulos
(com colocação
prévia de tela)

Estrutura em
Tela de vidro AVN
(resistente a hidróxidos
alcalinos) a colar na
1ª passagem de
PRB FONDISOL F

Painéis isolantes de
extremidades direitas
espessuras entre
40 e 300 mm

2ª passagem de
PRB FONDISOL F

Fixações mecânicas:
Cavilhas expansíveis

Subcamada
PRB CREPICHAUX

1ª passagem de
PRB FONDISOL F

Acabamento
PRB CREPICHAUX

Produto de colagem
do isolante:
PRB THERMICOL ou
PRB FONDISOL F

Painéis isolantes de
extremidades direitas
espessuras entre
40 e 300 mm

Fixações mecânicas:
Cavilhas expansíveis

1ª passagem de
PRB FONDISOL F

5d
Estrutura em
Tela de vidro AVN
(resistente a hidróxidos
alcalinos) a colar na
1ª passagem de
PRB FONDISOL F

Barra de ângulo
em V posicionada com
ou sem anel PVC

2ª passagem de
PRB FONDISOL F
(terminar com nervuras)

Revestimento hidráulico
PRB THERMOLOOK GF/GM
aplicado numa passagem
para um acabamento
raspado e em 2 passagens
para acabamento rústico
ou rústico sobreposto.
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5a

15

16

5b
5c
Terminar com nervuras
com pente U9 de
acabamento PRB
THERMOLOOK GF/GM

5d

17

Acabamento rústico



Acabamento casca de carvalho

Acabamento raspado

– Diluir obrigatoriamente a argamassa numa betoneira ou
misturadora de projetor de argamassa, por sacos completos,
durante 5 minutos.
– Duração de aplicação da mistura: cerca de 1 hora.
– Modo de aplicação: por projeção pneumática (projetor).
– Preparar pedaços de 0,30 x 0,50 m de tela de fibras de vidro
com malhas de 9 x 9 mm ou 10 x 10 mm e posicioná-los
na diagonal dos cantos de aberturas através de colagem com
reboco com uma colher de pedreiro ou talocha.
Acabamento rústico ou rústico sobreposto:
– O reboco PRB THERMOLOOK GF/GM é projetado numa
primeira camada preparada e compactada com entre 6 e
8 mm de espessura.
– Após solidificação ou endurecimento desta primeira camada,
é projetado um grão de forma a cobrir regularmente a primeira
camada.
– A espessura de acabamento é de cerca de 7 a 9 mm.
– O acabamento sobreposto é obtido ao esmagar a ponta dos
grãos com uma alisadora em inox ou plástico.
– Consumo: 8 a 9 kg/m².
Acabamento raspado:
– O rebocoPRB THERMOLOOK GF/GM é projetado com uma
espessura de 10 a 13 mm, preparado com uma régua dentada
e compactado com uma alisadora em inox.
– Após solidificação de 4 a 24 horas de acordo com as condições
ambientais, o reboco é estruturado com uma régua raspadora
ou com um raspador e depois varrido para eliminar os resíduos
da raspagem do reboco.
– A espessura de acabamento é de cerca de 7 a 10 mm.
– Consumo: 11 a 15 kg/m².
NOTA:
– Terminar o acabamento de cada fachada durante o dia.
– Dividir os eventuais recomeços nas arestas naturais (vãos por
exemplo).
– O acabamento com talocha em reboco PRB THERMOLOOK GF/
GM é excluído em grandes super fícies, mas são autorizadas
pequenas superfícies, como os ornamentos (faixas, pedras de
esquina, entorno dos vãos).
– Quaisquer cores escuras em reboco fino RME/RPE, pintura PRB
COLOR ACRYL FLEX, PRB CRÉPICHAUX Acabamento ou reboco
PRB THERMOLOOK GF/GM, de coef. de absorção solar ≥ 0,7
estão excluídas.

PAREDES ENTERRADAS
– Consultar o caderno específico no fim do Guia Técnico.

PONTOS SINGULARES
– Para limitar o risco de fissuras, é essencial incluir juntas de
desconexão ao nível dos pontos duros para evitar os contactos
com a subcamada e o acabamento.
– Estes espaços à direita destes pontos duros serão preenchidos
através de um mástique elastómero compatível com os painéis.
– As juntas de dilatação da construção serão igualmente
respeitadas e revestidas com perfis comerciais previstos para
o efeito.
– As juntas de fracionamento da grande obra podem ser cobertas
pelo sistema, sem tratamento particular.
– No caso de ser imposto pelo mestre de obras, serão tratadas
com um cor te per feitamente retilíneo da subcamada e do
acabamento, tratadas com um perfil adaptado previsto para
esta utilização, ou seja, da mesma forma de uma junta de
dilatação.

PROTEÇÃO CORTA-FOGO P4 SEGUNDO IT 249
– Ver Caderno de Encargos PRB THERMOLOOK EMI “NOVO”.
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Imagem 1: Exemplo de planos de nivelamento e de fixação
Corte em ETICS
em suportes existentes
nivelados e cavilhados

Plano de calçamento

Plano de fixação
(por placa de
1,20 x 0,60 m)

5a
5b

10 a 15 cm
Placa de
poliestireno
Antigo reboco
hidráulico

5c

10 a 15 cm

Pontos de cola

Antigo RPE
em bom
estado de
conservação

5d
FACE
LISA

Suporte
antigo
revestido

Cavilhas de
expansão

INTERIOR

EXTERIOR

6 pontos por placa

4 cavilhas por placa,
ou seja, 8 cavilhas/m2

FACE LISA

30 mm

7 pontos por placa

5 cavilhas por placa,
ou seja, 10 cavilhas/m2

FACE
LISA

8 pontos por placa
Ponto de cola em sofito

6 cavilhas por placa,
ou seja, 12 cavilhas/m2
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