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O ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

Quem diz que não se pode brincar com 
o isolamento térmico?

Barramento tradicional Mapetherm
          Flex RP
Mapetherm
          Flex RP



Mapetherm Flex RP é um fundo nivelador em pasta, 
pronto a usar, isento de cimento, extremamente elástico 
e resistente às agressões biológicas de algas e bolores.

Mapetherm Flex RP é ótimo para a recuperação de sistemas de 
isolamento térmico degradados e/o rebocos micro fissurados; 
é também utilizável para o barramento armado de painéis 
isolantes e sistemas de isolamento térmico pelo exterior.

Mapetherm Flex RP é uma proposta dos laboratórios de 
Investigação & Desenvolvimento MAPEI e apresenta as 
seguintes características:

ELEVADA RESISTÊNCIA AOS CHOQUES
porque são dissipados pela estrutura elástica;

ELEVADA ELASTICIDADE
determinata pela inovadora resina utilizada;

ELEVADA ADERÊNCIA
Mapetherm Flex RP adere perfeitamente 
sobre panéis isolantes, rebocos velhos 
e novos, barramentos orgânicos e 
cimentícios, revestimentos plásticos e 
tintas mesmo degradadas, desde que sejam 
coesos e aderentes ao suporte e não sujeitos 
à humididade ascendente;

ELEVADA RESISTÊNCIA  
ÀS ALGAS E BOLORES
derivados da tecnologia BioBlock®;

PINTÁVEL
graças ao sistema de coloração automático 
ColorMap®.

Mapetherm Flex RP



A proteção dos edifícios em alvenaria, ainda liderada 
por pinturas e revestimentos espessos, é delegada cada 
vez mais frequentemente aos sistemas de isolamento 
térmico pelo exterior que, além de uma proteção contra as 
intempéries, oferecem também uma redução das perdas 
de energia, fontes de custos e emissões de CO2. Estes 
sistemas de isolamento, usados há décadas, requerem 
hoje uma manutenção cautelosa, às vezes até mesmo 
extraordinária. Em caso extremo a solução é a remoção 
total do sistema e a sua substituição total. 

Se a manutenção é parte de uma intervenção muito 
simples, ou se a degradação for detetada precocemente, 
é possível intervir com produtos tecnologicamente 
adequados que, acompanhados por uma mão-de-obra 
qualificada, podem tornar a intervenção confiável, 
duradoura e economicamente vantajosa.

Neste contexto insere-se a proposta da MAPEI, que 
introduz Mapetherm Flex RP, um novo produto com 
características únicas e versáteis, utilizado com sucesso 
nestes tipos de trabalho que permite realizar intervenções 
eficazes e esteticamente agradáveis.

Resistência
a bolores e algas

derivadas da 
tecnologia
BioBlock®

Baixo 
peso específico

porque é aligeirado
com esferas de vidro

Isolamento térmico pelo exterior

Tecnologia Mapei que identifica 
produtos que permitam efetuar 
instalações de revestimentos 
rapidamente



Mapetherm Flex RP está disponível em duas granulometrias: 
0,5 e 1,5 milímetros para diversas necessidades e aplicações.

GRANULOMETRIA DE 1,5 mm:
Em combinação com Mapetherm Net é ideal para o barramento 
armado de paredes e painéis isolantes, em particular onde existe 
a necessidade de reduzir os tempos de trabalho uma vez que 
não necessita de cura, nem de primário, antes da aplicação do 
acabamento. Indicado também para a reabilitação de sistemas 
de isolamento térmico degradados, desde que bem aderentes.

GRANULOMETRIA DE 0,5 mm:
Em combinação com acabamentos lisos para o sistema  
Mapetherm pelo exterior, é excelente para o barramento de 
paredes interiores que apresentam fissuras ou imperfeições; 
se necessário, é possível inserir a rede Elastocolor Net 
constituindo assim um barramento armado capaz de conter 
padrões de fissurações também muito extensos.

Dados técnicos
Dados identificativos do produto

Granulometria: 0,5 mm 1,5 mm

Massa volúmica (g/cm3): 1,45 1,50

Resíduo seco EN ISO 3251 (%): 80 80

Consistência: pastosa

Aplicaçao: espátula de inox

Consumo (kg/m2):
1,9 - 2,1
por 1 mm

4,0 - 5,0
por 3-4 mm

Temperatura de aplicação: de +5°C a +35°C

Fator de resistência à difusão  
do vapor (µ) EN ISO 7783-2:

256 250

Resistência ao bolor e fungos  
EN 15457:

nenhum crescimento

Resistência às algas EN 15458: nenhum crescimento

Mapetherm Flex RP 1,5 mm obteve os resultados máximos nos 
testes de resistência ao impacto de corpo duro efetuados segundo 
a EN ISO 7892 no ITC (Instituto para as Tecnologias da Construção),  
de acordo com a ETAG 004.



ACABAMENTO
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Campos de aplicação

REABILITAÇÃO

Aplicação
da primeira demão de 
Mapetherm Flex RP

Posicionamento de 
Mapetherm Net 

Acabamento com talocha de 
Mapetherm Flex RP

Aplicação a rolo de 
Silancolor Pittura Plus sobre 
Mapetherm Flex RP 0,5 mm

Aplicação à espátula de 
Elastocolor Tonachino Plus 
sobre Mapetherm Flex RP
1,5 mm
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LUSOMAPEI SA
Business Parque Tejo XXI 
EN 1, km 29, Gelfas
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
Internet: www.mapei.pt
E-mail: geral@mapei.pt

Documentação técnica
No menu pode aceder a toda a documentação 
técnica, dividida por linhas de produtos e tipologias 
de documentação.
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