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Aposte no Conforto
Garanta qualidade e assegure o retorno do investimento
Exemplos de Soluções para projectos de reabilitação de edifícios habitacionais e unidades hoteleiras

Paredes interiores entre fogos (quartos de hotel)
Requisitos a ter em conta
•
•
•

Mecânico: altura máxima recomendável da solução ≥ pé direito
Acústico: índice de isolamento a sons aéreos medido em obra DnT,w ≥ 50 dB
Fogo: resistência ao fogo em minutos do sistema EI ≥ 60

Solução Gyptec
GDIV 176/600 [2X13A+48+(30-C)+48+2X13A] MW2X50
Solução para paredes divisórias interiores, constituída por 2 estruturas
independentes com perfis metálicos horizontais RAIA 48 e verticais
MONTANTE 48, afastados a cada 600 mm, nas quais são fixadas 2 camadas
de placas Gyptec BA13A (STANDARD) em ambas as faces exteriores. Ligação
entre as estruturas, lã mineral no espaço de ar. Massas, bandas para juntas e
acessórios de fixação. Superfícies prontas para acabamento final de pintura ou
decoração.
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Ref. Ensaio ITECONS – ACU173/12
APPLUS 5034992 - Inf. Ext. 11/2686-1235

Paredes exteriores
Requisitos a ter em conta
•
•

Térmico:
Acústico:

- valor de U da solução mais baixo possível. Aumentar a resistência térmica do sistema.
- índice de isolamento a sons aéreos medido em obra D2m,nT,w≥ 33dB ou 28dB

Solução Gyptec
GREV 83 [13A+40 ICB+Omega]
Solução para revestimento interior de paredes constituída por perfis metálicos
OMEGA 33 fixados directamente na parede, afastados a cada 600 mm, nos
quais é fixada 1 camada de placas compostas Gyptec ICB 13-40. Massas,
bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies prontas para
acabamento final de pintura ou decoração.
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Ref. Ensaio ITECONS – ACU254/11 (Parede base tijolo 22 Preceram)

Altura max. Acústica
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m
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Térmica
Rt

9.00

Δ9

1.20

o

m². C/W

Tectos
Requisitos a ter em conta
•

Acústico:

- índice de isolamento a sons aéreos medido em obra DnT,w ≥ 50 dB
- nível sonoro de percussão medido em obra L’nT,w ≤ 60 dB

Solução Gyptec (para reforço de lajes aligeiradas com abobadilhas cerâmicas)
GCDS 100/500 [13ª+40 ICB+F530]
Solução para tetos interiores, constituída por estrutura com perfis metálicos
horizontais F530 afastados a cada 500 mm, suspensos por elementos verticais
fixados ao teto (anti-vibráticos) , nos quais é fixada 1 camada de placas
GYPCORK.. Massas, bandas para juntas e acessórios de fixação. Superfícies
prontas para acabamento final de pintura ou decoração.

SOLUÇÃO

SONS AÉREOS

SONS DE PERCUSSÃO

Laje aligeirada simples

Rw = 45dB

Ln,w = 95dB

com placa Gypcork

Rw = 64dB

Ln,w = 68dB

Rw = 70dB

Ln,w = 43dB

com placa Gypcork e
betonilha flutuante Argex

Campanha de Ensaios ITECONS realizados de 12/2013 a 02/2014
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