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Sistema PRB
TERMOPASTA
ANTIGO

em suportes antigos
APRESENTAÇÃO
Sistema de isolamento exterior acrescentado e realizado a
partir de painéis isolantes em poliestireno expandido branco
ou cinzento (grafitado) (1200 x 600 mm) na extremidade
direita (PSE BD).
Os painéis isolantes são exclusivamente calçados e
cavilhados no suporte e depois cobertos com uma camada de
base PRB FONDISOL PE armada com uma tela de vidro (AVN)
de malhas 4x4 mm e associada a um acabamento RME ou RPE
resistente ao fogo (FR:Fire Resistant):
– Um revestimento mineral fino RME: CREPOXANE M FR.
ou
– RPE: CREPIRIB F/G FR, CREPIMUR M FR, CREPILIS
Subcamada FR e CREPILIS Acabamento FR.

• UTILIZAÇÃO:

Paredes exteriores existentes e
cobertas
No âmbito de um isolamento técnico pelo exterior com o
sistema PRB TERMOPASTA na extremidade direita (BD), a
colagem dos painéis com FONDISOL PE não é autorizado.
Os acabamentos com reboco espesso PRB THERMOLOOK
GF/GM, reboco de enfeite PRB CREPICHAUX (subcamada
e acabamento) e o RME PRB CREPIXATE são proibidos na
camada de base PRB FONDISOL PE.

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.
– Para outros suportes, consulte-nos.

• DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA
em vigor
– ATE 14/0469 e DTA 7/14-1601.
– CPT 3035 Sistemas de isolamento térmico exterior em
reboco fino sobre poliestireno expandido).
– FT do PRB FONDISOL F.
– FT do PRB THERMICOL F.
– FT do PRB FONDISOL PE.
– FT dos reguladores, bem como dos acabamentos RME FR e
RPE FR.
– 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.

134

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
• PRODUTO DE CALÇAMENTO

– PRB THERMICOL
Cimento-cola pronto a diluir para realizar exclusivamente a
colagem dos painéis.
PRB THERMICOL: paletes de 49 sacos de 25 kg, ou seja,
1,225 T.
A proporção de água de mistura é de 24 a 28 %, ou seja, 6 a
7 litros de água limpa por saco de 25 kg.
Mistura (5 min.), DPU 90 ± 30 min.
OU
– PRB FONDISOL F
Argamassa fibrada pronta a diluir para realizar a colagem
dos painéis.
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.

• PRODUTO DE CAMADA DE BASE

– PRB FONDISOL PE
Argamassa orgânica fibrada de cor esbranquiçada em pasta
pronta a usar, para a realização da camada de base armada
da sua tela de vidro de malhas 4x4 mm AVN.
PRB FONDISOL PE: paletes de 24 baldes de 20 kg, ou seja,
0,480 T.

• PAINÉIS ISOLANTES

– Painéis isolantes PSE: 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.
– Painéis isolantes PSE: 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 PSE 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 as seguintes características:
– Diâmetro igual ou superior a 60 mm.
Regra: O comprimento da cavilha (L) deve ser igual à espessura
do poliestireno (Ep PSE) + a espessura do revestimento
existente incluindo sub-reboco (Ep r) + 3 cm de penetração
mínima na alvenaria.
L = Ep PSE + Ep r + 3 cm.
Resistência ao vento dos rebocos de poliestireno expandido
fixados mecanicamente com cavilhas.
Consultar caderno n.° 3701 do CSTB de janeiro de 2012:
«determinação da resistência ao vento dos sistemas de
isolamento térmico exterior através de rebocos fixados
mecanicamente com cavilhas.»

Níveis de resistência ao desaperto em relação à ação do vento
em depressão dos sistemas de reboco em painéis de poliestireno
expandido fixados mecanicamente com cavilhas.
Estes níveis de resistência dependem da espessura dos painéis,
da densidade das cavilhas e da classe das cavilhas.
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Sistema fixados 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).

A resistência de cálculo ao vento é considerada igual à
resistência fornecida pelas cavilhas no suporte considerado.
Painéis isolantes com 1200 x 600 mm de dimensão.
N.º de cavilhas por painel (por m2)
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

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)

Classe de resistência
da cavilha

5 (6,9) 6 (8,3) 7 (9,7) 8 (11,1) 9 (12,5)
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 PSE 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
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Planos de fixação em pleno e em junta

5 cavilhas/painel
6,9 cavilhas/m²

6 cavilhas/painel
8,3 cavilhas/m²

• ESTRUTURAS
– 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>2 M=2 E>2
– 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.

• ACESSÓRIOS

– Barras de ângulos em L de 2,50 ml, em alumínio perfurado
com colocação prévia de tela (para um acabamento em RME
FR ou RPE FR).
– Perfis de partida (carris de partida inferiores), parafusos com
cavilhas a atingir.
– Acessórios específicos para elementos acrescentados a
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.Apenas os acessório de fixações mecânicas (quedas
de goteiras, dobradiças de janela, estores toldos, etc...) são
oferecidos para venda pela empresa PRB.

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

APLICAÇÃO
• ESTADO E PREPARAÇÃO DOS SUPORTES

– Os suportes devem estar conformes, limpos, secos, sem
poeiras, isentos de humidade, sem grandes fissuras e sem
vestígios de água por efeito de capilaridade.
– Tratar os supor tes 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.
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7 cavilhas/painel
9,7 cavilhas/m²

8 cavilhas/painel
11,1 cavilhas/m²

– 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 REPAR
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

– Posicionar os perfis de partida na horizontal e fixá-los, no
mínimo, a 15 cm acima de um terreno natural acabado e 2
cm por cima 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.

• COLOCAÇÃO DO ISOLANTE ATRAVÉS DE CALÇAMENTO E FIXAÇÃO

Calçamento do isolante:
– Colar calço nos painéis no suporte com a ajuda da cola PRB
FONDISOL F ou PRB THERMICOL (8 secções por placas) sem
ficar muito perto da extremidade para evitar um refluxo de
cola na junta.
– 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 cor te de
pedra».
– Prender as placas nos cantos de entrada e saída (cruzados
um sobre o outro), para garantir uma melhor solidez dos
cantos e evitar que as juntas escorram.
– Cortar as placas em L em cada ângulo de vão 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 PSE.
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Voltar

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

Junta maleável
ou mástique

– No caso de vazio > a 3 mm nas junções de placas, tapar com
lâminas de PSE ou com uma mousse PU com bomba e depois
raspar após secagem.
– Consumo:
2,3 kg/m² no caso de um calçamento do ITE (+ fixação).
Fixação mecânica do isolante:
– Para evitar a deformação, o tempo de secagem após o
calçamento 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 50
ou 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 ou PRB
THERMICOL e depois deixar secar, no mínimo, 24 horas
antes da aplicação do reboco de base.

• REALIZAÇÃO PARA ACABAMENTO
COM REBOCO FINO

Tratamento dos pontos singulares
– Tratar previamente os vãos de por tas e janelas(painéis,
arcos, apoios que irão receber uma cobertura) com a grade
em fibra de vidro de malhas 4 x 4 mm AVN a colar no PRB
FONDISOL PE e a virar 20 a 25 cm na fachada.
– Colocar as barras de cantos com colocação prévia de tela e
colá-las no PRB FONDISOL F.
– Colocar barras de cantos com colocação prévia de tela com
perfis gota de água de lintéis e saliências horizontais e colálos no PRB FONDISOL PE.
– Tratar todos os cantos de vãos colando no PRB FONDISOL PE
os tecidos da grade em fibra de vidro de malhas 4 x 4 mm de
35 x 50 cm posicionados na diagonal na camada de base.

–
–

–

–

–
–

4 x 4 mm (AVF) nesta primeira passagem com um cobrimento
dos estofos de, pelo menos, 10 cm.
Virar a estrutura nos cantos das paredes, pelo menos 20 cm
e virar a totalidade das superfícies de lintéis e painéis.
As barras de cantos serão coladas no PRB FONDISOL PE
antes da grade de vidro que cobrirá 10 cm do pré-revestimento
de tela das barras.
Tratar todos os cantos de vãos colando tecidos da grade em
fibra de vidro de malhas 4 x 4 de 35 x 50 cm posicionados
na diagonal na camada de base.
Aplicar a segunda passagem de PRB FONDISOL PE sobre a
primeira passagem ainda fresca, garantindo uma regularidade
perfeita do suporte.
Deixar secar entre 12 e 24 horas a subcamada PRB
FONDISOL PE armada, antes do acabamento.
Consumo: 3,4 a 4 kg/m², no mínimo, em camada de
basecom cerca de 2mm de esp.

Nota: No caso da utilização de uma estrutura dupla (AVN):
Para as partes em RDC acessíveis, mas protegidas e pouco
solicitadas: habitação individual, varanda, loggia,...).
– Revestir os painéis com o PRB FONDISOL PE, 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 AVF 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,…).
– Revestir abundantemente os painéis com o PRB FONDISOL
PE, no qual a estrutura AVR é aplicada com a ajuda de uma
alisadora em inox.
– As ligações dos estofos são efetuadas entre extremidades
(juntas vivas) 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 o reboco fino armado com a estrutura AVN
como descrito acima.

Colocação da camada de base FONDISOL PE armada com
uma grade em fibra de vidro para um acabamento RME e
RPE.
– Aplicar a camada de base PRB FONDISOL PE em toda
a super fície e colar a grade em fibra de vidro de malhas
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ACABAMENTO 10a

10a
Produto de
calçamento no
isolante:
PRB THERMICOL ou
PRB FONDISOL F

Painéis isolantes de
extremidades direitas
espessuras entre
40 e 300 mm

Fixações mecânicas:
Cavilhas expansíveis

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 P.E.

2ª passagem de
PRB FONDISOL P.E

Acabamento com reboco
orgânico fino de tipo
RPE FR ou RME FR
1ª passagem
de PRB FONDISOL P.E

SISTEMA PRB TERMOPASTA ANTIGO

Processo de Isolamento Térmico pelo Exterior, constituído por
painéis isolantes PSE de extremidades direitas, colados e cavilhados em suportes antigos, tela de vidro 4 x 4 (AVN) e acabamento
de argamassa orgânica fina RPE/RME.

• ACABAMENTOS RME FR OU RPE FR

Antes do acabamento, calafetar as juntas na periferia dos
pontos duros com o mástique acrílico PRB•MASS CRYL + ou
PRB•MASS FLEX.

Consumo mínimo kg/m²:
Acabamento resistente ao fogo FR
Acabamento RME:
– PRB CRÉPOXANE M FR (2,5 kg/m²).
Acabamento RPE:
– PRB CRÉPIRIB F FR (2 kg/m²) /ou G FR (3 kg/m²)
– PRB CRÉPIMUR M FR (2,2 kg/m²)
– PRB CRÉPILIS subcamada FR (1,3 a 1,5 kg/m²) e PRB
CRÉPILIS Acabamento FR (0,8 a 1 kg/m²)
No caso de uma utilização do regulador de fundo, 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 super fície; deixar secar 4 a 6
horas (película seca ao toque) e depois aplicar a camada de
acabamento em RPE e RME.

PROTEÇÃO CORTA-FOGO P4
SEGUNDO IT 249
Consultar PRB Termopasta Novo.

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

PONTOS SINGULARES
– Para limitar o risco de fissuras, é essencial prever 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.
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