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Sistema PRB
TERMOPASTA NOVO
em suportes novos
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 colados* no suporte
e depois cobertos por uma camada de base pronta a usar PRB
FONDISOL PE armada com uma tela de vidro (AVN) de malha
4x4 mm e associada a um acabamento RPE ou RME resistente
ao fogo (FR: Fire Resistant):
Acabamentos em versão resistente ao fogo FR:
– Um revestimento mineral fino RME: CREPOXANE M FR.
ou
– RPE: CRÉPIRIB F/G FR, CRÉPIMUR M FR, CRÉPILIS
Subcamada FR e CRÉPILIS Acabamento FR.

• UTILIZAÇÃO:

Paredes exteriores.
Sistema colado*: Sem limitação relativamente à resistência ao
vento em acabamento colado em suporte novo.
No caso de utilização de um PSE cinzento: se o suporte o
permitir (perfeitamente plano), a colagem deve ser realizada
totalmente com um pente U6 ou U9 ou, se a colagem se
realizar por secções, equacionar 2 fixações centradas nos
painéis nas secções.
No âmbito de um isolamento térmico pelo exterior com o
sistema PRB TERMOPASTA na extremidade direita (BD), não é
permitida a colagem dos painéis com FONDISOL PE.
Os acabamentos com reboco espesso PRB THERMOLOOK
GF/GM, reboco de enfeite PRB CRÉPICHAUX (subcamada
e acabamento) e o RME PRB CRÉPIXATE são proibidos na
camada de base PRB FONDISOL PE.

CAMPO DE UTILIZAÇÃO
• SUPORTES ADMISSÍVEIS «NOVOS»

Os suportes deverão ser planos, sólidos e resistentes.
Paredes e muros de pequenos elementos com, pelo menos,
45 dias (blocos aglomerados de betão: blocos de betão, tijolos...)
DTU 20.1
Paredes em betão reforçado com, pelo menos, 30 dias. DTU 23.1
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

128

– 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 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.
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.

• PRODUTO DE CAMADA DE BASE
PRONTO A USAR

– 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 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.
– 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
– 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 cantos 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 para inserir.
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. 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.
– Os betões devem ser previamente lavados com água a alta
pressão e depois deixados a secar.
– 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 máximo de 30 cm entre cada parafuso 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.

• REALIZAÇÃO PARA ACABAMENTO
COM REBOCO FINO
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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 colá-los 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.

Voltar

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

Junta maleável
ou mástique

• COLOCAÇÃO DO ISOLANTE

– Colar os painéis no suporte com a ajuda da col PRB FONDISOL
F ou PRB THERMICOL (8 secções por placas) 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 partir do perfil de partida, colar os 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 (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.
– 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:
– 2,6 kg/m² no caso de colagem do ITE por secções;
– 4 a 6 kg/m² no caso de colagem total do ITE (pente para
ladrilhador U9).
Nota: no caso de utilização de um PSE cinzento: se o suporte
o permitir (perfeitamente plano), a colagem deve ser realizada
totalmente com um pente U6 ou U9 ou, se a colagem se
realizar por secções, equacionar 2 fixações centradas nos
painéis nas secções.

Colocação da camada de base PRB 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
4 x 4 mm (AVN) 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.
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– 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 para garantir uma regularidade
perfeita do suporte.
– Deixar secar entre 24 e 48 horas a subcamada PRB FONDISOL
PE armada, antes de aplicar o acabamento.
– Consumo: 3,4 a 4 kg/m², no mínimo, em camada de base com
cerca de 2 mm de esp.
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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 AVN é realizada primeiro
numa altura de 1,00 a 2,00 m.
– As superfícies 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.

ACABAMENTO 9a
9a
Produto de
colagem do isolante:
PRB THERMICOL ou
PRB FONDISOL F

Painéis isolantes de
extremidades direitas
espessuras entre
40 e 300 mm

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

SISTEMA PRB TERMOPASTA NOVO

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

• ACABAMENTOS RME OU RPE
RESISTENTES AO FOGO “FR”
Antes do acabamento, calafetar as juntas na periferia dos
pontos duros com o mástique acrílico PRB•MASS CRYL + ou
PRB•MASS FLEX.

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

Barra de ângulos
(com colocação prévia de
tela)

Consumo mínimo kg/m²:
• Acabamento RME FR:
– PRB CRÉPOXANE M FR (2,5 kg/m²).
•
–
–
–

Acabamento RPE FR:
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 CREPIFOND G 250 a 300 gr/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.
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PROTEÇÃO CORTA-FOGO P4
SEGUNDO IT 249
CONDIÇÕES ESPECÍFICAS DE APLICAÇÃO NO
ÂMBITO DA IT 249

Quando a regulamentação de incêndios o estipular, o sistema
deve integrar uma proteção contra a propagação de incêndio na
fachada, de acordo com a Instrução Técnica n.° 249 relativa às
fachadas (decreto de 24 de maio de 2010).
Consultar os «Sistemas de Isolamento Térmico Exterior por
reboco em poliestireno expandido: condição da aplicação de
faixas alongadas: para proteção contra incêndios» GS n.° 7 do
caderno do CSTB n.° 3714 de julho de 2012.

• SOLUÇÃO POR FAIXAS ALONGADAS COM UMA ALTURA INFERIOR
A 300 MM

– Uma solução de proteção consiste em interpor no isolamento
em poliestireno expandido, faixas horizontais em lã de rocha
alongadas em todos os andares de todas as fachadas,
incluindo as que não têm abertura.
– As disposições relativas às faixas alongadas com uma altura
inferior a 300 mm são especificadas no Caderno do CSTB.

• SOLUÇÃO POR FAIXAS ALONGADAS COM UMA ALTURA SUPERIOR
A 300 MM

– A faixa é em lã de rocha 431 IESE da sociedade ROCKWOOL
ou ECOROCK da sociedade ROCKWOOL, terá uma espessura
idêntica à do isolante em parte corrente, para realizar uma
colocação coplanar.
– Pode ser fornecida cortada ou ser confecionada no estaleiro
por cor te de painéis isolantes. No segundo caso, as
tolerâncias de comprimento e de alinhamento indicadas no
Caderno do CSTB devem ser respeitadas.

• POSIÇÃO DA FAIXA

– Quando a regra do C+D se aplicar, a faixa é colocada em cada
nível do edifício e a sua fase superior fica situada na metade
inferior do C (distância entre os dois vãos).
– Quando a regra do C+D não se aplicar, a faixa é colocada
a cada dois níveis a uma distância incluída entre 200 e
500 mm do arco do vão. As faixas são colocadas extremidade
com extremidade, perfeitamente unidas, com juntas verticais
desalinhadas pelo menos 20 cm em relação aos painéis de
poliestireno expandido. São igualmente presas nos ângulos
de entrada ou saída, em correspondência com os painéis em
poliestireno. As juntas abertas entre faixas com menos de
5 mm são preenchidas com uma mousse expansiva em
poliuretano. As juntas com mais de 5 mm são enchidas com
lâminas de lã de rocha.

• FIXAÇÕES MECÂNICAS
POR CAVILHAS

As faixas de proteção são aplicadas através de calçamento
em pleno e fixadas mecanicamente ao suporte com cavilhas
de expansão com um prego metálico ou um parafuso
metálico.

• CALÇAMENTO

O calçamento é realizado com as argamassas PRB
THERMICOL ou PRB FONDISOL F. A argamassa é aplicada
com colher de pedreiro dentada em toda a super fície dos
painéis isolantes, deixando livre uma zona de 2 cm na
periferia dos painéis para evitar o refluxo de argamassa nas
juntas.

• CONSUMO

– PRB THERMICOL: pelo menos 3 kg de produto em pó.
– PRB FONDISOL F: pelo menos 3 kg de produto em pó.
– Tempo de secagem antes de nova intervenção (colocação das
cavilhas): horas.

• FIXAÇÃO

– É realizada através de cavilhas em roseta de 60 mm de
diâmetro. Apenas as cavilhas de parafuso metálico ou prego
metálico indicadas na tabela podem ser utilizadas.
– Para os painéis de 600 mm de altura, as resistências ao vento
são indicadas na tabela, na condição de que a resistência
característica da cavilha no suporte considerado seja igual ou
superior a 600 N (cavilha de classe 1 a 5) ou > a 500 N se a
espessura do isolante for inferior a 100 mm (cavilha de classe
1 a 6).
– Os valores da tabela não se aplicam a espessuras de isolantes
inferiores a 100 mm. Para painéis de altura entre 300 e 600
mm, convém determinar a resistência ao vento de acordo com
o Caderno do CSTB 3701 de março de 2012 (Determinação
da resistência ao vento dos sistemas de isolamento térmico
exterior por reboco em isolante fixados mecanicamente por
cavilhas).
Nota: a montagem no centro permite eliminar o espectro de
ponto térmico, tratamento da faixa antes da aplicação de
um sistema de reboco.
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Caso de utilização no âmbito da IT 249 de faixa em lã de rocha de altura incluída entre 300 e 600 mm:
resistências de cálculo à ação do vento em depressão, indicadas em Pa.

Isolante

PRB LDR
431

PRB LDR
ÉCOROCK

PRB LDR
ÉCOROCK*

PRB LDR
ISO TF

Diâmetro Ø
de roseta

Espessura
do isolante

Número de cavilhas em pleno por painel 1200 x 600 (por m2)
5 (6,9)

6 (8,3)

7 (9,7)

8 (11,1)

9 (12,5)

40 mm < e
< 100 mm

925

1110

1295

1480

1670

e > 100 mm

1595

1910

2230

2550

2870

50 mm < e
< 120 mm

800

960

1125

1285

1445

e > 120 mm

1005

1205

1410

1610

1810

50 mm < e
< 100 mm

895

1075

1255

1435

1615

e > 100 mm

1495

1795

2095

2395

2695

60 mm < e
< 100 mm

1110

1335

1555

1780

2000

e > 100 mm

1650

1985

2320

2650

2980

Ø > 60 mm

Ø > 60 mm

Ø > 90 mm

Ø > 60 mm

* A utilização de rosetas de 90 mm de diâmetro só diz respeito ao PRB LDR ÉCOROCK

• TRATAMENTO DA FAIXA ANTES DA
COLOCAÇÃO DO SISTEMA DE
REBOCO

– Antes da realização do reboco de base em parte corrente, é
necessário tratar a zona de proteção colando uma estrutura
complementar de forma a ultrapassar o poliestireno, pelo
menos, 200 mm de um lado e do outro da faixa.
– O tratamento desta zone é realizado com o PRB FONDISOL
F em duas passagens, entre as quais se cola uma estrutura
em fibra de vidro (AVN) de malha 4 x 4 mm.

• PREPARAÇÃO DO PRB FONDISOL F

– Preparação: misturar o pó com cerca de 25 % do seu peso de
água, ou seja, cerca de 6,25 l de água por saco ou balde de
25 kg, com a ajuda de um misturador elétrico.
– Tempo de repouso antes da aplicação: 3 a 5 minutos.
– Modo de aplicação: com colher de pedreiro ou alisadora
dentada.
– Consumo: pelo menos 2,5 kg/m2 de produto em pó.
– A aplicação deve ser realizada nas 2 horas seguintes à
preparação.

• CONDIÇÕES DE APLICAÇÃO DO
PRB FONDISOL F

• Aplicação manual em duas passagens sem tempo de
secagem entre passagens (fresco sobre fresco):
– Aplicação de uma primeira passagem à razão de 2,5 kg/m2
de produto preparado, com colher de pedreiro de inox.
– Colar a grade de fibra de vidro (AVN) com malha 4 x 4 mm
com colher de pedreiro de inox nesta primeira passagem.
– Aplicação da segunda passagem de PRB FONDISOL F sobre
a primeira passagem ainda fresca ou no dia seguinte para
garantir uma regularidade perfeita do suporte.
– Deixar secar entre 12 e 24 horas a subcamada de PRB
FONDISOL F armada, antes do acabamento RPE FR/ RME FR.
Nota: no âmbito de qualquer edifício com andares, devem ser
acumuladas barreiras de proteção contra chamas no meio das
disposições P3 e P4.
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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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