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A Gyptec Ibérica reforça a sua gama de soluções 

para a reabilitação sustentável, com o lança-

mento da nova placa de gesso laminado com 

isolamento incorporado em cortiça. O desenvol-

vimento deste produto pretende dar resposta à 

crescente procura de soluções que incorporem 

materiais sustentáveis e que contribuam para uma 

maior eficiência acústica, térmica e energética dos 

edifícios existentes e a construir. 

Nesta nova solução reúnem-se dois produtos portugueses de 

excelência: as placas de gesso laminado Gyptec produzidas através de matérias-primas eco-

lógicas e métodos não poluentes e o aglomerado de cortiça expandida, excelente isolamento 

térmico e acústico produzido pela Amorim Isolamentos, por um processo 100% natural e sem 

desperdícios. 

Uma placa de alto desempenho térmico e acústico para aplicação no interior, a GYPCORK é um 

produto de baixa energia incorporada, com elevada percentagem de subprodutos de outras 

indústrias e materiais renováveis que contribuem para a absorção de CO
2
. 

Ao aliar as propriedades da cortiça (isolamento térmico, acústico e antivibrático, elevada inércia 

térmica, durabilidade ilimitada, estabilidade dimensional e bom comportamento ao fogo) com 

as da placa de gesso laminado (isolamento acústico, baixa condutividade térmica, regulador de 

humidade, incombustível e eficaz em barreiras corta-fogo, durável e resistente ao impacto), o 

resultado é um aumento do conforto higrotérmico e acústico no interior dos edifícios, contribuindo 

para a poupança energética e em última análise para a sustentabilidade dos edifícios.

Gyptec 
apresenta nova 
placa Gypcork 

Placa composta de gesso laminado 
com isolamento incorporado em 

aglomerado de cortiça expandida
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COMPORTAMENTO ACÚSTICO E TÉRMICO

No âmbito do estudo de soluções construtivas 

multicamada para paredes, em desenvolvi-

mento no Instituto de Investigação e Desen-

volvimento Tecnológico em Ciências da Cons-

trução (ITeCons), foram realizados uma série 

de ensaios acústicos. Foram testadas duas 

soluções para obter a curva de isolamento a 

sons aéreos normalizada e o índice de isola-

mento sonoro para sons de condução aérea 

Rw, de acordo com normas EN ISO 10140-3 e 

ISO 717-1: uma solução de alvenaria simples 

em tijolo comum de 22 e uma solução de pa-

rede dupla em tijolos de 11+15, sem qualquer 

isolamento na caixa de ar. 

Ambas as soluções de partida, obtiveram um 

considerável aumento do isolamento acústico 

a sons aéreos após a aplicação da solução 

composta com 4 cm de ICB. 

No caso da parede simples em tijolo 22, o índice 

Rw passou de 47 dB para 56 dB. A colocação 

de uma segunda placa de gesso laminado fez 

subir o índice para 59 dB.

PAREDE SIMPLES (TIJOLO 22)

No caso da parede dupla em tijolo 11+15, os ganhos são semelhantes. O índice Rw passou de 52 dB 

para 59 dB e a colocação de uma segunda placa de gesso laminado fez subir o índice para 61 dB.

O desempenho térmico das soluções foi determinado numericamente pelos métodos simplifi-

cados preconizados no RCCTE (Regulamento das Características do Comportamento Térmico 

de Edifícios), considerando, os valores de condutibilidade térmica dos materiais declarados 

pelos fabricantes. Verifica-se que os resultados obtidos estão dentro dos valores de referência 

expressos no RCCTE para todas as zonas climáticas e que a utilização da solução com 4 cm de 

ICB reduz praticamente para metade o coeficiente U.
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VANTAGENS DE UTILIZAÇÃO

MEDIDAS
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Condutividade térmica da placa: 0,25 

 

Cond. térmica ICB: 0,040  

Referência 
ICB 

10-40 

ICB 

13-40 

ICB 

10-60 

ICB 

13-60 

Espessura (± 0,5 mm) 49,5 52,5 69,5 72,5 

Largura (+0/-4 mm) 1200 1200 

Comprimento (+0/-5 mm) 2000/ 2400 2000/ 2400 

Peso aproximado (± 5% kg/m²) 11,5 11,8 13,5 13,8 

Rotura à flexão Longitudinal/Transversal (N)> 400 / 160 550 / 210 400 / 160 550 / 210 

Resistência Térmica (m².K/W) 1,04 1,05 1,54 1,55 

 


