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Aquaflex Aquaflex RoofRoof
A membrana elástica pronto a usar

É TUDO OK, COM A MAPEI

Para mais informações, visite o nosso site em mapei.pt

Aquaflex Roof e Aquaflex Roof HR, são membranas líquida elásticas, com fibras, prontas 
a usar, para impermeabilizar coberturas novas ou com cerâmicas, ou com membranas 
betuminosas existentes. Aquaflex Roof HR, pela sua cor extremamente branca, é um 
produto de elevada refletância e emissividade térmica, que permite reduzir a temperatura 
da cobertura em mais de 50% em relação a um acabamento escuro.
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História de capa
Um marco importante que foi possível alcançar, com sucesso, graças ao empenho e 
dedicação de todos os nossos colaboradores e à confiança dos nossos parceiros de negócio.
Ao longo deste ano vamos celebrar este aniversário, com iniciativas que serão 
obrigatoriamente diferentes, mas que não deixarão de assinalar, em vários momentos, esta 
importante meta atingida pela empresa.
Vamos começar com um logo dedicado, que será aplicado em toda a nossa comunicação, 
inspirado no nosso percurso, na bandeira Portuguesa, sem esquecer o nosso brand.

Para mais informações, visite o nosso site mapei.pt
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TESTEMUNHOS DO 20º ANIVERSÁRIO

Quando surgiu a oportunidade de fazer parte do projeto da 
Lusomapei, em setembro de 2006, não conhecia bem a marca e 
menos o grupo empresarial que estava por detrás, mas sabia que 
vinha trabalhar por uma grande empresa multinacional e que 
representava uma grande oportunidade para a minha carreira. 
Neste sentido, o primeiro dia foi uma experiência muito marcante. 
Tendo trabalhado apenas em realidades nacionais, vinha muito 
nervosa e cheia de perguntas, acerca do ambiente que iria 
encontrar e de como seria recebida…num instante tudo passou! 
Os colegas receberam-me muito bem e a minha integração no 
departamento financeiro foi rápida e construtiva.
Rapidamente senti a diferença de integrar uma empresa que, 
apesar de ser muito grande, mantém os valores e a sensibilidade 
de uma empresa familiar. Uma característica que acho torna a 
Mapei única. 
Ao longo do tempo foi crescendo em mim o orgulho de fazer 
parte de uma organização em constante crescimento, com 
grande exposição 
no mercado e que 
organiza eventos 
maravilhosos como 
aquele que organizou 
para comemorar os 
10 anos... lindo sem 
dúvida!
Hoje, enquanto 
festejamos os 20 anos, 
vejo que continuamos 
a crescer em todos os 
sentidos e isso é muito 
agradável! 

A minha relação com a Mapei 
começou em janeiro de 2005, há 16 
anos atrás, quando foi convidado 
para promover os produtos da 
linha construção nas grandes obras 
públicas e direcionar as nossas 
soluções para os aplicadores e integrar 
a equipa comercial da linha dos 
adjuvantes para betão e aceleradores 
de presa para o betão utilizado para a 
construção de túneis. 
Desde logo a entrada na Lusomapei 
representou a primeira grande 
mudança na minha vida pessoal: 
mudei a minha residência do Porto 
para Lisboa, de forma a poder exercer 
a minha atividade a nível nacional, 
partindo dos escritórios centrais, 
sedeados na altura em Ribamar. 
A minha missão era bastante 
ambiciosa, por serem novos canais 
e novas linhas de negócio, realtivas 
ao negócio tradicional da empresa 
e pelas crises económicas que 
caracterizaram o país entre 2009 
e 2013. Porém, entre altos e baixos, 
conseguimos algum sucesso que 
ainda hoje me orgulha: conseguimos 
fornecer a obra do Túnel do Rossio, 
um túnel de 10 km para o tranpsorte 
de água entre Alvito e Alqueva.
Mais tarde, em 2015 chegou a 
segunda grande mudança...surgiu a 
oportunidade de trabalhar na Mapei 
Africa do Sul como responsável do 
adjuvante para o betão. Para além de 
trabalhar em Africa do Sul, comecei 
a visitar Moçambique, para fazer 
crescer a nossa presença naquel país. 
Com persitência e perseverança, ao 
final de 2 anos de trabalho, passamos 
de uns meros desconhecidos na 
área dos adjuvantes para betão, 
para líder de mercado. Posso dizer 

Começo por dar os parabéns à Lusomapei e a nós todos!
Desde final de 2005 que ingressei na Lusomapei, ainda era nos 
pequenos escritórios de Ribamar, o tempo passou muito rápido, 
sinal de que o caminho foi feliz e interessante, quer do ponto de vista 
profissional, quer pessoal. 
Comecei a minha experiência no departamento comercial, com a 
função de back office comercial, mas pouco depois fui convidada para 
mudar para o departamento 
de marketing, onde ainda hoje 
desenvolvo as minhas funções 
de assistente de marketing, 
dando também apoio à equipa 
comercial e ao departamento da 
assistência técnica.
Ao longo destes anos, muitos 
foram os momentos importantes 
que produziram mudanças 
para a Lusomapei e muitos 
aqueles que poderia destacar 
como únicos, mas uma data 
marcante foi sem dúvida o 
evento comemorativo dos 10 
anos da Mapei em Portugal. Em 2011, após um dia de feira da Tektónica, 
organizamos uma festa fantástica na Embaixada Italiana em Lisboa. 
Num cenário lindíssimo, o jardim da Embaixada, festejamos os 10 anos 
Mapei com os nossos clientes, parceiros e os então proprietários do 
Grupo Mapei, o Dr. Giorgio Squinzi e a Dr.ª Adriana Spazzoli, um dia 
para nunca esquecer.
Depois desta data a Lusomapei começou a crescer com uma enorme 
velocidade. Mais notoriedade da marca, mais vendas, mais exportação, 
mais funcionários. Obtivemos novas certificações, produzimos mais 
produtos e assim a estrutura da empresa foi crescendo até hoje. E com 
isso tudo, passaram mais dez anos a voar!
Espero que, quando a pandemia passar, possamos novamente festejar 
em grande, todos juntos! 

Aida Anjos

Contabilidade

Arnaldo Sousa

Responsável de linha Construção e Adjuvantes

Mónica Martins

Assistente de Marketing

Já trabalhava na fábrica de Anadia quando foi comprada 
pelo Grupo Mapei. Foi uma mudança radical…para melhor! 
Passamos de uma empresa familiar de caracter local, para uma 
multinacional e isto representou uma grande alteração em 
termos pessoais e profissionais. 
Lembro-me perfeitamente quando produzimos o primeiro 
produto Mapei… o Kerabond! Foi necessário muito trabalho. 
Passamos dias a adaptar a linha de produção para produzirmos 
este produto e, apesar das dúvidas do colega italiano que nos 
veio ajudar, finalmente conseguimos. Foi uma grande emoção e 
satisfação. 
Desde então foi só crescer e melhorar os processos e as 
tecnologias, como por exemplo, mais recentemente, a introdução 
da nova linha automática de doseamento representou uma 
grande melhoria para a produção.
Agora devemos olhar para o futuro, que promete ser grandioso! 
Estou muito curiosa e com grandes expetativas com a construção 
da nova fábrica. Acredito que vai ter melhores condições e que 
nos vai permitir continuar a crescer. 

Antes de entrar no mundo Mapei, já trabalhava para a Lusomapei através 
de uma empresa que prestava serviços de transportes. Portanto, quando 
surgiu a oportunidade de colaborar diretamente com a empresa, não 
pensei duas vezes! 
Em fevereiro 2007, comecei a fazer parte da equipa da logística, onde 
ainda hoje trabalho. Após um ano a desenvolver as minhas funções no 
modesto armazém do Sabugo, aconteceu a grande mudança…passamos 
para o atual armazém de Castanheira do Ribatejo, onde começamos a 
crescer como equipa, a aumentar as referências em stock, a processar 
mais encomendas e a ver a empresa crescer a todos os níveis, vendas, 
notoriedade, clientes. Lembro-me por exemplo, o orgulho que tivemos, 
nós da logística, quando, em ocasião do Bus Tour, abrimos o armazém aos 
clientes. Organizamos visitas guiadas para dar a conhecer aqueles cantos 
que normalmente são reservados aos operadores, para que os clientes 
percebessem a qualidade da nossa estrutura e dos nossos serviços.
Passados 14 anos, acho que melhoramos muito como equipa e como 
serviço ao cliente e isso faz-me muito feliz, porque sinto que estamos a 
contribuir para o crescimento da empresa.

Teresa Pereira

Operária de Fabrico

Mário Morais

Fiel de Armazém

que este foi um dos resultados mais 
gratificantes da minha carreira, uma 
vez que consegui ver recompensado o 
esforço e a dedicação que coloquei no 
projeto com a posição de liderança do 
mercado.  
Independentemente destes bons 
resultados no campo profissional, 
pessoalmente a minha vida familiar 
exigia a minha presença. Por isso, em 
2018 pedi para regressar a Portugal 
e à Lusomapei, onde fui recebido 
muito bem pelos antigos e novos 
colegas que, entretanto, ingressaram 
na equipa.  Complemento à área 
dos adjuvantes e túneis, que seria 
o crescimento na reparação do 
betão em obras de infraestruturas, 
revestimentos no saneamento e 
àguas a nível nacional.
Após isto tudo, considero-me um 
felizardo, pois tive opotunidade 
conhecer muita gente, entre colegas 
e clientes, de conhecer vários países 
e de ver a Lusomapei a crescer e a 
chegar a estes primeiros 20 anos de 
existência. Mas sobretudo fico feliz 
em ver que já estamos a viver uma 
nova fase de crescimento da empresa 
e sinto-me orgulhoso de ser um 
membro desta grande Família. 
Concluo o meu testemunho com 
uma frase que representa a minha 
experiência: as diferenças não nos 
separam, ajudam-nos a crescer 
respeitando-nos mutuamente!

DESDE 2001 COM FORÇA E PAIXÃO
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INICIATIVAS VÁRIAS

raios solares, contribuindo para o seu isolamento térmico. Com a mensagem “A 
membrana elástica impermeável, que reflete o calor” apresentamos uma solução 
definitiva e duradoura que associa à sua função principal de impermeabilização, 
uma função indireta de isolamento térmico dos ambientes debaixo das cobertu-
ras.

Cada vez mais, os terraços, as varandas 
e as coberturas representam um pro-
longamento da habitação, tornando-se 
espaços funcionais para comer, relaxar 
e conviver. A pandemia contribuiu para 
uma tendência já presente nos pro-
jetos de arquitetura contemporânea, 
que dão muita relevância a estas novas 
áreas habitacionais. Trata-se, porém, de 
elementos construtivos que devem ser 
adequadamente preparados para não 
se tornarem fontes de patologias e pro-
blemas para os edifícios. 
Neste contexto, a Mapei realizou uma 
ação promocional integrada, focada 
nos produtos da família AQUAFLEX 
ROOF, membranas líquidas elásticas, 
de base acrílica, prontas a usar. O prota-
gonista de toda a ação foi o AQUAFLEX 
ROOF HR, membrana elástica que, 
graças à sua cor extremamente bran-
ca, além de impermeabilizar, confere à 
superfície uma elevada refletância aos 

Descrição da ação
De fevereiro a abril, foram implementadas várias atividades de forma integrada e 
coordenadas: 

■ Campanha televisiva realizada com spots de 20” emitidos em ocasião de alguns 
dos eventos desportivos mais importantes deste período: Liga dos Campeões 
(Eleven Sport), Liga Europa (SportTV), Moto GP (SportTV) e Apuramento da Se-
leção Nacional (RTP1).

■  Campanha de outdoors, em 17 outdoors, localizada nas regiões da grande Lis-
boa e Porto, em Viseu, Alcobaça e Algarve.

■ Uma ativação de marca em pontos de venda selecionados, realizada pela equi-
pa comercial e com a colocação de um insuflável, entrega de documentação 
(brochura) e brindes (boné).

■ Uma promoção comercial.

Além do objetivo de notoriedade da marca AQUAFLEX ROOF, esta ação foi pensa-
da e concretizada para aumentar a penetração das membranas elásticas no canal 
da distribuição e conquista de quota de mercado. Pois, a Mapei, líder no merca-
do das impermeabilizações, com uma larga experiência nacional e internacional, 
com uma oferta transversal de soluções de qualidade comprovada, pode e deve 
ser uma aposta também no segmento das membranas elásticas. Com a intro-
dução do AQUAFLEX ROOF, uma solução competitiva e diferenciadora (pode ser 
pigmentado e, portanto, está disponível em qualquer cor), o cliente torna-se um 
verdadeiro parceiro e especialista nas impermeabilizações Mapei. 
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PERGUNTAS E RESPOSTAS

ENTRE OS VÁRIOS 
PRODUTOS DA MAPEI 
EXISTE UMA VASTA 
GAMA DE SOLUÇÕES 
PARA TODO O TIPO DE 
INTERVENÇÃO

  

O que é uma cobertura e quais são as suas funções? 
Na construção, a cobertura é o elemento projetado para co-
brir e proteger o edifício subjacente. Deve, de facto, proteger 
os ambientes dos agentes atmosféricos como a chuva e as 
baixas e altas temperaturas. Ao mesmo tempo, deve ser ca-
paz de suportar as tensões que estes agentes exercem sobre 
ela. Uma cobertura pode ter diferentes funções, ser apenas 
um ambiente de lazer e funcional ao resto da habitação, 
ou um espaço técnico (onde estão alojadas colocadas as 
instalações de um edifício), ou uma garagem (como os es-
tacionamentos de shopping centers), ou até uma cobertura 
ajardinada. Independentemente da função de uma cober-
tura, é imprescindível analisar a sua estratigrafia e definir 
o sistema de impermeabilização correto para garantir que 
possa proteger eficazmente a edificação e resistir ao tempo, 
conferindo durabilidade à estrutura.

Porque falamos em “sistemas de impermeabilização”? 
Para que uma cobertura desempenhe da melhor forma a 
sua função, é necessário utilizar não apenas um produto im-
permeabilizante adequado, mas também os seus acessórios 
ou produtos afins: é necessário, portanto, falar de um siste-
ma de impermeabilização. A Mapei disponibiliza diversos 
sistemas de impermeabilização. Por falar em varandas e ter-
raços, podemos citar a família MAPELASTIC e os seus aces-
sórios como as bandas (MAPEBAND EASY, MAPEBAND SA 
e MAPEBAND TPE), a rede (MAPENET P) e os ralos da linha 
DRAIN. Por outro lado, no que diz respeito às coberturas, a 
oferta vai desde as membranas líquidas acrílicas da família 
AQUAFLEX ROOF às membranas de poliuretano da gama 
PURTOP EASY, terminando com as membranas de poliureia 
PURTOP. A escolha do sistema mais adequado depende da 
função que a cobertura deve desempenhar.

É mais eficaz aplicar impermeabilização acima ou abaixo 
da camada de declive? 
Para que um sistema de impermeabilização dure ao longo 
do tempo e permita que a cobertura seja, por sua vez, dura-
doura, é imprescindível que seja aplicada sobre um suporte 
inclinado. Vamos ver alguns exemplos. No caso de varan-
das ou terraços, a aplicação da camada impermeabilizante 
sobre o suporte inclinado permite proteger da água tanto 
a betonilha como as camadas subjacentes, evitando que 
possíveis infiltrações de água pelas juntas comprometam a 
funcionalidade da estrutura. Desta forma, a água pode fluir 
corretamente para os pontos de drenagem e evitar a estag-
nação por de baixo dos ladrilhos. No caso de uma cobertura 
em membrana betuminosa, a presença de depressões e 
estagnação da água provoca um fenômeno denominado 
“efeito lente” na superfície. Esta situação, aliada ao calor 
gerado pelo sol que aquece a cobertura escura, determina 
uma deterioração prematura da membrana impermeável 

e a redução da vida útil da própria cobertura. Se o sistema 
de impermeabilização fosse aplicado sobre um suporte incli-
nado, este fenómeno não ocorreria. Em todas as situações 
semelhantes, a manutenção correta e periódica dos ralos e 
canais de descarga de água é imprescindível.

Para realizar uma impermeabilização correta,
qual a espessura mínima a aplicar?
A espessura mínima a ser aplicada em sistemas impermea-
bilizantes depende do tipo de material, das suas caracterís-
ticas - como a tixotropia - e da utilização final pretendida da 
estrutura. No que diz respeito aos sistemas de impermeabi-
lização à base de cimento, como o MAPELASTIC, recomen-
da-se aplicar uma camada total de 2 mm. Esta espessura 
pode ser facilmente alcançada através da utilização de 
espátulas dentadas e também graças ao uso de redes em 
fibra de vidro que reforçam e melhoram as característi-
cas de desempenho do produto. A aplicação de 2 mm de 
espessura também é recomendada para as membranas de 
poliureia. Neste caso, a espessura correta é verificada através 
da utilização de medidores de espessura e é confiada à 
habilidade manual e especialização de aplicadores treinados 
e competentes. Relativamente aos sistemas de poliuretano, 
recomendamos aplicar uma espessura de 1,2-1,5 mm numa 
única demão, obtendo-se assim membranas impermeáveis 
com excelentes propriedades mecânicas graças também ao 
uso de aditivos específicos. No caso das membranas líqui-
das à base de água, como as da família AQUAFLEX ROOF, 
recomendam-se espessuras finais de 1 mm, a aumentar 
consoante a utilização final pretendida para a cobertura.

É possível aplicar os ladrilhos diretamente na 
impermeabilização? 
Certamente. Se a necessidade do cliente é ter uma varanda, 
um terraço ou uma cobertura com um revestimento para 
exteriores, a Mapei dispõe de uma vasta gama de adesivos 
que permitem o assentamento de ladrilhos sobre siste-
mas impermeabilizantes, qualquer que seja a sua natureza 
química. Por exemplo, para a impermeabilização cimentícia 
da família MAPELASTIC, daremos preferência aos adesivos 
cimentícios da classe C2, com base na norma EN 12004; 
enquanto para sistemas impermeáveis, como as poliureias, 
escolheremos adesivos epóxi ou epóxi-poliuretano. Além dis-
so, não devemos esquecer que a impermeabilização líquida 
para áreas exteriores como varandas, terraços e coberturas é 
regulamentada pela norma EN 14891. Esta norma europeia 
avalia a conformidade, classificação e destino dos produtos 
impermeabilizantes líquidos aplicados sob revestimentos 
exteriores e específica os métodos de ensaio e valores de re-
quisitos de desempenho para produtos impermeabilizantes 
líquidos, aplicados sob revestimentos, associados a adesivos 
para ladrilhos cerâmicos.

É possível intervir nas membranas betuminosas 
existentes? 
Absolutamente sim. Também neste caso é importante 
conhecer alguns aspetos antes, como a utilização final 
pretendida ou o acabamento preferido. Teremos então de 
nos interrogar se uma cobertura realizada em membrana 
betuminosa é uma cobertura técnica onde se alojam insta-
lações, se pretendemos obter uma cobertura transitável ou 
se se trata de um terraço que necessita de reparação. Em 
qualquer caso, a Mapei tem a solução para intervir criando 
uma impermeabilização, mesmo sem retirar a membrana 
betuminosa existente. Os sistemas que podemos aplicar 
neste caso são, por exemplo, as membranas líquidas acrílicas 
da família AQUAFLEX ROOF, ou as membranas de poliure-
tano PURTOP EASY ou as poliureias PURTOP. Nestes casos, 
é possível realizar a impermeabilização após a preparação 
adequada e cuidadosa do suporte, realizada graças ao uso 
de primários especiais. Estas soluções devem ser preferidas 
quando temos coberturas técnicas expostas. Se, por outro 
lado, se pretende transformar uma cobertura em mem-
brana betuminosa num terraço revestido com ladrilhos, 
recomenda-se a realização de uma betonilha inclinada 
sobre a qual aplicar o sistema MAPELASTIC com o respeti-
vo revestimento. Obviamente, estas indicações devem ser 
consideradas de forma geral, uma vez que existem muitas 
variáveis na construção, que podem ser estudadas e para as 
quais é possível encontrar soluções, graças também à vasta 
oferta da Mapei.

Em que consiste a manutenção periódica de uma 
cobertura e qual a sua importância? 
A manutenção de uma cobertura é fundamental para a 
durabilidade da própria estrutura e os produtos Mapei, 
certificados segundo a norma EN 1504-2, contribuem para 
a proteção das estruturas e da sua durabilidade ao longo 
do tempo. No entanto, se esses produtos forem usados 
incorretamente ou não forem mantidos em boas condições, 
a cobertura perderá sua eficácia com o tempo.

As coberturas na construção: como realizar 
a impermeabilização

Dino Vasquez. Product Manager Linha Impermeabilizações, 
Mapei SpA
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SISTEMA MAPETHERM, caracterizado 
pela aplicação dos seguintes produ-
tos: a argamassa MAPETHERM AR2, 
para a colagem e barramento do pai-
nel termo isolante, a redeem fibra de 
vidro MAPENET P, para o reforço entre 
as camadas de barramento, o primá-
rio QUARZOLITE BASE COAT e o aca-
bamento QUARZOLITE TONACHINO 
PLUS de granulometria 1,2 mm.

Impermeabilização
Para garantir a impermeabilização do 
SISTEMA MAPETHERM na parte su-
perior do paramento das varandas, 
foi aplicado o AQUAFLEX ROOF HR, a 
membrana líquida elástica que imper-
meabiliza e, graças à sua cor extrema-
mente branca, reflete o calor. 
Os pavimentos das varandas foram im-
permeabilizados com o MAPELASTIC 
SMART aplicado a rolo e a cerâmica co-
lada com KERAFLEX, betumadas com 
ULTRACOLOR PLUS, sendo todas as 
juntas elásticas foram realizadas com o 
selante MAPESIL AC da mesma cor da 
betumação. 
Sempre nas varandas, para garantir o 
escoamento das águas, foram aplica-
dos os Drain Frontais colados na estru-

PROJETOS

ARQUITETURA MODERNA E ACABAMENTOS DE LUXO

EDIFÍCIO JÚBILO 

FICHA TÉCNICA
Edifício Júbilo
Período de construção: 
2020
Intervenção Mapei: 
fornecimentos de produtos 
para o isolamento 
térmico pelo exterior, 
para impermeabilizações, 
colagem da cerâmica e 
betumação.

Empreiteiro: 
Padrão Inteligente
Distribuidor Mapei: 
Seguraja
Empresa Aplicadora: 
Desiglima
Coordenação Mapei: 
Miguel Gramoso

PRODUTOS MAPEI
Isolamento térmico pelo 
exterior: Mapetherm AR2,  
Mapenet P, Quarzolite 
Base Coat, Quarzolite 
Tonachino Plus 
Impermeabilização:
Aquaflex Roof HR, 
Mapelastic Smart, Mapesil 
AC, Ultracolor Plus, 

Adesilex PG1, Mapegum 
WPS, Mapeband Easy, 
Mapelastic, Mapenet P.
Colagem da cerãmica:
Keraflex, kerabond Plus
 
Para mais informações 
sobre os produtos Mapei, 
consultar o nosso site: 
mapei.pt 

AQUAFLEX ROOF HR

Membrana líquida com fibras, 
em emulsão aquosa de elevada 
refletância e emissividade térmica 
com índice de reflexão solar (SRI) 105.

VEJA AQUI

EM CIMA. Na primeira imagem aplicação do produto Mapetherm AR2. Na segunda 
imagem aplicação do produto Quarzolite Tonachino Plus.

IMAGEM. Aplicação de Mapeband Easy

Localizado em Ponte de Lima, o Edifí-
cio Júbilo é um projeto residencial rea-
lizado pela DisagLima Construções. 
Materiais de elevada qualidade, es-
paços amplos com muita luz natural, 
uma arquitetura moderna e acaba-
mentos totalmente personalizados ao 
gosto de cada cliente, são os elemen-
tos diferenciadores deste empreendi-
mento que promete conforto, luxo e 
exclusividade aos seus moradores. 

A colaboração da Mapei
O Edifício “Júbilo” é uma estrutura 

complexa, com pormenores que, no 
decorrer da obra obrigaram a ajustar a 
proposta da Mapei com soluções capa-
zes de satisfazer as necessidades e par-
ticularidades do projeto, bem como as 
exigências do cliente final. 
Neste projeto foram utilizadas as se-
guintes soluções Mapei:

Isolamento Térmico pelo Exterior 
(ETICS)
Na totalidade da fachada, nos para-
mentos verticais (varandas) e horizon-
tais (tetos das varandas), foi aplicado o 

tura em betão do edifício com o ADESILEX PG1.
As paredes de gesso cartonado das casas de banho foram impermeabilizadas 
com o sitema MAPEGUM WPS + MAPEBAND EASY. 
Sempre nas casas de banho, as áreas dos chuveiros foram impermeabilizadas 
com o sistema MAPELASTIC + MAPENET P + MAPEBAND SA, na ligação aos ralos 
em inox.
Sobre estas zonas impermeabilizadas, foi realizada a colagem dos revestimentos 
cerâmicos com KERAFLEX e KERABOND PLUS.
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  PAREDE EXTERIOR

Sistema de isolamento 
térmico pelo exterior com 
placas de grés porcelânico de 
grande formato.
MAPETHERM TILE SYSTEM + 
GAMA ULTRALITE

Sistema de isolamento 
térmico pelo exterior em 
paredes existentes com 
painel isolante de lã de 
vidro de alta densidade com 
revestimento de siloxano 
higienizante, hidrorepelente, 
transpirável e resistente a 
fungos e bolores.
GAMA MAPETHERM + GAMA 
SILANCOLOR PLUS

Sistema de assentamento 
de pedra reconstruída sobre 
o sistema de isolamento 
térmico pelo exterior.
MAPETHERM TILE SYSTEM

Sistema de isolamento 
térmico pelo exterior com 
MAPETHERM EPS - ETA 
10/0025 painel isolante de 
poliestireno expandido e 
revestimento acrílico espesso 
de elevada proteção e 
enchimento.
GAMA MAPETHERM + GAMA 
QUARZOLITE

Sistema de isolamento 
térmico pelo exterior leve 
com revestimento de acrílico-
siloxano hidrorrepelente, 
versátil, resistente a mofo e 
algas.
MAPETHERM AR1 LIGHT 
+ SILANCOLOR AC 
TONACHINO PLUS

  TERRAÇO

Sistema de 
impermeabilização e 
assentamento de cerâmica 
em terraços com isolamento 
acústico e térmico pelo 
exterior.
GAMA MAPESILENT + 
MAPELASTIC TURBO +
KERAFLEX XX + 
ULTRACOLOR PLUS

Isolamento Térmico 
pelo Exterior (ETICS)
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dade e rapidez de aplicação. Além de 
intervir na construção de sistemas de 
isolamento térmico de conceção mo-
derna, o sistema MAPETHERM pode 
ser utilizado na requalificação de re-
vestimentos térmicos degradados pelo 
tempo e intempéries. Os ciclos de pro-
dutos oferecem soluções técnicas para 
diferentes necessidades como apli-
cações de elevada espessura, elevado 
poder adesivo na presença de suportes 
críticos, resistência a choques e tensões 
em partes comuns de condomínios e 
áreas mais expostas. A versatilidade do 
sistema permite também a aplicação 
de revestimentos de pedra natural ou 
cerâmica, em particular de grandes for-
matos e de baixas espessuras. A seguir, 
propomos alguns tipos de intervenção.

Reabilitação de um edifício existente. 
Para a realização de sistemas de isola-
mento térmico novos e a reabilitação 
de sistemas existentes, a Mapei propõe 
MAPETHERM FLEX RP, um barramen-
to elástico de elevada resistência ao im-
pacto, especialmente indicado para o 
isolamento de edifícios em ambientes 
sujeitos a agressões atmosféricas. As 
características inovadoras do MAPE-
THERM FLEX RP são fruto da combina-
ção de várias tecnologias: 

■ BioBlock® protege as superfícies da 
agressão de fungos e algas; 

■  Fast Track Ready permite reduzir 
significativamente os tempos de tra-
balho, pois não é necessário esperar 
o intervalo de cura típico dos barra-
mentos à base de cimento e evita-se 
o uso de primários antes da aplica-
ção do acabamento; 

■ A “leveza” do produto, fruto da tecno-
logia ULTRALITE, permite melhorar o 
rendimento durante a fase de aplica-
ção.

Residenze Cap Blanc - Ibiza (Espanha)

BONUS 
CASA con

MAPEI

A MAPEI É O PARCEIRO IDEAL 
PARA REALIZAR O SEU SISTEMA 
DE ISOLAMENTO TÉRMICO
Os sistemas Mapei permitem realizar o 
isolamentos térmicos mais adequado às 
características estruturais e ambientais do 
suporte.
Uma sistema completo: Mapei não oferece 
apenas os adesivos e barramentos, mas 
também os painéis termo isolantes e todos 
os acessórios necessários, como a rede em 
fibra de vidro, como as buchas de fixação, e 
os perfis.

Um sistema de isolamento térmico 
pelo exterior tem por objetivo impedir 
a passagem do calor: do interior para 
o exterior no inverno e do exterior para 
o interior no verão. Um sistema deste 
tipo é indispensável para a construção 
de edifícios com base nos critérios de 
sustentabilidade ambiental, poupan-
ça energética e conforto habitacional. 
O sistema de isolamento térmico pelo 
exterior, em particular, permite a adap-
tação energética de edifícios existentes 
ou o isolamento térmico ideal de edi-
fícios novos. O sistema de isolamento 
térmico MAPETHERM representa um 
aliado válido para melhorar a classe 
energética dos edifícios e satisfazer 
os requisitos estéticos do projetista e 
dono de obra.

O sistema MAPETHERM
O Sistema MAPETHERM, fruto dos La-
boratórios de Investigação e Desen-
volvimento da Mapei, é o resultado 
de um estudo cuidadoso de todos os 
componentes essenciais do sistema de 
isolamento exterior e das variáveis que 
afetam o seu desempenho. Este sis-
tema garante a redução do consumo 
de energia no verão e no inverno, au-
menta o conforto de vida ao equilibrar 
a temperatura de ambientes e paredes 
e elimina a condensação do vapor de 
água no interior das alvenarias do edifí-
cio. A componente chave do sistema é 
o adesivo que, se usado de forma cons-
ciente, torna a intervenção de isola-
mento térmico eficaz e duradoura. Os 
adesivos da gama MAPETHERM neu-
tralizam eficazmente as deformações 
criadas pelas diferentes temperaturas 
geradas entre as duas faces do painel, 
permitindo a instalação de sistemas 
de isolamento seguros e inovadores 
com qualquer tipo de painel isolante. 
Para cada tipo de intervenção, o siste-
ma MAPETHERM apresenta diferentes 
ciclos e produtos, que garantem facili-

MAPETHERM 
conforto habitacional 
e poupança energética

DOS LABORATÓRIOS 
DE I&D DA MAPEI 
UM SISTEMA 
COMPLETO PARA 
O CORRETO 
ISOLAMENTO 
TÉRMICO PELO 
EXTERIOR DOS 
EDIFÍCIOS 

Residências Gabriel Couto 

Edifício da Livensa Living Lisboa
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É TUDO OK, COM A MAPEI

Para mais informações, visite o nosso site em mapei.pt

A eficiência energética dos edifícios é uma característica fundamental e muito procurada 
pelos projetistas e donos de obra. Mas para consegui-la é necessário escolher produtos e 
sistemas adequados. O Sistema Mapetherm é a solução certa para o bem estar habitacional e 
para a poupança energética dos edifícios: ambientes frescos no verão e quentes no inverno.

PARA UM EDIFÍCIO CONFORTÁVEL E SUSTENTÁVEL, 
O MELHOR ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 

PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO 

1 Reboco cimentício (Nivoplan + Planicrete)
2 Adesivos (Mapetherm AR1, Mapetherm AR2)
3 Painel isolante (Mapetherm EPS)
4 Barramento (Mapetherm AR1, Mapetherm AR2)
5 Rede em de fibra de vidro (Mapetherm NET,        
   Mapenet P)
6 Primário acrílico pigmentado (Quarzolite Base 
   Coat)
7 Revestimento acrílico pigmentado (Quarzolite 
   Tonachino)

Sistema de isolamento térmico pelo exterior Mapetherm EPS - ETA 10/0025.

MAPETHERM FLEX RP está disponível em granulometrias de 0,5 mm e 1,5 mm para diferentes tipos de intervenção.

Aplicação de grés porcelânico em fachadas
Para a instalação de grés porcelânico de baixa espessura em painéis termo isolantes, a Mapei propõe MAPETHERM TILE SYS-
TEM, que garante elevados níveis de resistência mecânica graças à utilização do PLANITOP HDM MAXI em combinação com 
a rede MAPEGRID G 120. Obtem-se, desta forma, um reboco estrutural armado que pode ser aplicado sobre todos os painéis 
mais comuns usados para realizar isolamentos térmicos pelo exterior. MAPETHERM TILE SYSTEM é de fácil manutenção, 
resistente a ataques químicos e poluição atmosférica e oferece características estéticas únicas.

Aplicações de espessura elevada
Para aplicações de espessura elevada, a Mapei desenvolveu a argamassa colante cimentícia MAPETHERM AR1 LIGHT, ideal 
para a realização de barramentos armados sobre sistemas de isolamento térmico e para a reabilitação de fachadas degrada-
das, antes do ciclo de pintura. A sua formulação, aligeirada com a tecnologia ULTRALITE, permite que aplicações de elevada 
espessura sejam realizadas numa única demão (até 8/10 mm) e de regularizar o suporte antes da aplicação do sistema de 
isolamento térmico. Desta forma, utiliza-se apenas um único produto para três intervenções distintas. Como argamassa de 
enchimento, MAPETHERM AR1 LIGHT permite preencher vãos no reboco das fachadas sujeitas a manutenção e repor o nive-
lamento do suporte; como adesivo, permite colar os painéis; como barramento, em conjunto com MAPENET P, permite criar 
um barramento armado de elevada espessura. 
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PROJETOS

O SISTEMA MAPETHERM 
NA MATERNIDADE DE 
BIVALVES DA NAZARÉ 

FICHA TÉCNICA
Maternidade de 
Bivalves, Nazaré
Período de construção: 
2019-2020
Intervenção Mapei: 
fornecimentos de 
produtos para o 
isolamento térmico 
pelo exterior, para 
impermeabilizações.
Empreiteiro: 
Plicco
Distribuidor Mapei: 
Matobra

Empresa Aplicadora: 
Placotinta Lda
Coordenação Mapei: 
Pedro Gomes

PRODUTOS MAPEI
Isolamento térmico 
pelo exterior:  
Mapetherm AR2, 
Quarzolite Base Coat,
Quarzolite Tonachino 
Plus, Mapepur 
Universal G
impermeabilização:
Mapelastic, Mapenet P, 

Mapeband Easy

Para mais informações 
sobre os produtos 
Mapei, consultar o 
nosso site: mapei.pt 

MAPETHERM AR2

Argamassa cimentícia, 
monocomponente, para a colagem 
e barramento de painéis termo-
isolantes e para sistemas de 
isolamento térmico exterior - ETICS.

No passado mês de abril, foi inaugura-
do no porto da Nazaré um Centro Bio-
marinho para instalar uma maternida-
de de bivalves pioneira no país. 
Entre os diversos critérios de escolha 
desta localização, destaca-se o facto de 
permitir a captação e utilização de água 
do mar, que é tratada e purificada nas 
próprias instalações da maternidade, 
para eliminar potenciais contaminan-
tes. A maternidade de bivalves produz, 
em tanques com água do mar, semen-
tes de amêijoa “rainha” e “mach” até 
ao tamanho de três milímetros, para 
colmatar os baixos níveis de produção 
natural destas espécies.
Criado pela empresa Oceano Fresco, o 
centro resulta de um investimento de 

2,2 milhões de euros, com um apoio 
público de 1,1 milhões de euros, que visa 
contribuir para a produção sustentável 
de alimentos, produzindo sementes 
para pré-engorda de espécies autóc-
tones, nomeadamente amêijoa boa e 
amêijoa “macha”.  Sendo Portugal um 
dos maiores consumidores de peixe do 
mundo e dependente da importação 
de peixe de outros países, é espectável 
que esta estrutura consiga colmatar as 
necessidades locais e aumentar a capa-
cidade de exportação do país. Esta uni-
dade tem uma capacidade máxima de 
produção anual de duzentos milhões 
(200.000.000) de unidades de semen-
te de amêijoa, de tamanho entre 3 e 5 
milímetros, que será vendida principal-

mente aos aquicultores (pré-engoda-
dores de bivalves) de Portugal, Espa-
nha, Itália e França.

A colaboração da Mapei
A Mapei colaborou na realização des-
ta estrutura com o fornecimento e 
acompanhamento técnico do SISTEMA 
MAPETHERM, sistema de isolamen-
to térmico pelo exterior. Neste caso, os 
produtos utilizados foram os seguintes: 

■  Aplicação de painel termo isolante 
(EPS 100), devidamente colado ao 
bloco térmico previamente rebo-
cado, com a argamassa cimentícia 
MAPETHERM AR2. Aplicação entre 
as juntas dos painéis da espuma 
MAPEPUR UNIVERSAL G.

■  Seguidamente, aplicação do bar-
ramento do painel de EPS 100, 
também com a argamassa MAPE-
THERM AR2, incorporando na ca-
mada do produto a rede em fibra de 
vidro MAPENET P, de forma a criar 
uma superfície sólida e mecanica-
mente resistente. 

■  Após a cura da camada anterior, 
aplicação de uma segunda camada 
de barramento, de forma a incorpo-
rar totalmente a rede e criar uma su-

perfície plana, pronta para receber 
os produtos de acabamento.

■  Aplicação de primário QUARZOLITE 
BASE COAT.

■  Aplicação do acabamento acrílico 
QUARZOLITE TONACHINO PLUS 
com granulometria 1,2 mm.

Para além do sistema de isolamento 
térmico, a colaboração da Mapei es-
tendeu-se à impermeabilização da co-
bertura, realizada com o sistema MA-
PELASTIC, MAPENET P e MAPEBAND 
EASY.
 
Conduzido por uma equipa de 20 fun-
cionários, 10 dos quais doutorados ou 
com mestrado, o Centro Biomarinho é 
constituído por laboratórios, materni-
dade de bivalves e zona administrativa. 

EM CIMA. Na primeira imagem aplicação do produto Mapetherm AR2. Na segunda imagem 
aplicação da rede Mapenet P.

IMAGEM. Na primeira imagem aplicação da 
espuma Mapepur Universal G

VEJA AQUI
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SISTEMAS PARA O 
ASSENTAMENTO 
DE RESILIENTES 
EM ESTRUTURAS 
SANITÁRIAS
Na conceção de ambientes hospitalares, a escolha dos revestimentos de 
pavimentos e paredes desempenha um papel fundamental e deve ser feita de 
forma a satisfazer as múltiplas necessidades: a resistência e higiene em primeiro 
lugar, mas também a estética, para criar um ambiente confortável para os 
pacientes e os profissionais, a funcionalidade, de forma a reduzir ao máximo 
os custos de manutenção e a durabilidade, para garantir a qualidade durante 
muito tempo. Tudo isso, minimizando o impacto ambiental. Os materiais 
resilientes são frequentemente escolhidos por designers para fazer pavimentos 
e paredes em hospitais. A Mapei possui uma longa e qualificada experiência 
e disponibiliza sistemas específicos para o assentamento destes tipos de 
materiais, de acordo com as normas vigentes.

PRODUTOS ESPECÍFICOS PARA TODOS OS TIPOS 
DE AMBIENTE
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Para se obter um revestimento capaz de suportar o 
tráfego intenso, sem estampar e apresentar defeitos ao 
longo do tempo, é fundamental a escolha de um supor-
te adequado. Que características deve ter? 
A criação de uma pavimentação eficaz, seja ela qual for, 
não pode prescindir da realização de um suporte adequa-
do. Resistente mecanicamente, seco e plano/liso: assim 
deve ser um suporte destinado a receber um revestimento 
resiliente. A resiliência é uma propriedade que torna estes 
tipos de pavimentos únicos e especiais, permitindo-lhes 
absorver choques ou deformações, sem danificar-se. Por 
esta característica, as cargas que pesam sobre o pavi-
mento resiliente não se distribuem na superfície, mas são 
transferidas, quase que diretamente, para o suporte, cons-
tituído na maioria dos casos pela betonilha e pelo autoni-
velante, que portanto devem ter características mecânicas 
adequadas para resistir a estas cargas. Por este motivo, 
são necessárias betonilhas com resistências mecânicas 
à compressão, medidas aos 28 dias, iguais a 30 N/mm². 
Além disso, uma vez que os revestimentos resilientes são 
materiais impermeáveis e não transpirantes, é necessário 
verificar antes do assentamento se o suporte está com-
pletamente seco e adequadamente isolado de possíveis 
fontes de humidade ascendente: caso contrário, podem 
estar sujeitos a fenómenos de inchaço ou descolamento. 
A humidade residual da betonilha deve ser inferior a 2% 
em toda a sua espessura; no caso de betonilhas de areia e 
cimento, demoram meses a atingir estes valores e por ve-
zes para acelerar o assentamento é necessário intervir com 
barreiras de vapor bastante caras, que bloqueiam a even-
tual humidade ascendente. As argamassas pré-misturadas 
para betonilhas TOPCEM PRONTO e MAPECEM PRONTO 
permitem criar e reconstruir partes da betonilha capazes 
de secar em tempos rápidos (4 dias) e muito rápidos (24 
horas). Finalmente, considerando as baixas espessuras que 
distinguem os pavimentos resilientes, o suporte deve ser 
plano e liso, para evitar que eventuais imperfeições e irre-
gularidades se tornem claramente visíveis na superfície do 
pavimento. Mesmo no caso dos autonivelantes, se subme-
tidos às tensões típicas de ambientes hospitalares, devem 
ser pelo menos da classe CTC25F5 A2fl e, portanto, devem 
ter uma resistência à compressão mínima igual a 25 N/
mm². A Mapei também oferece soluções específicas para 
o nivelamento de suportes na área da saúde, compostas 

Quais os motivos que levam a preconizar a utilização 
de materiais resilientes na conceção de pavimentos 
e paredes de um hospital? 
Os materiais resilientes representam o ponto de en-
contro entre as diferentes necessidades exigidas a um 
pavimento em ambiente hospitalar, a começar pelos 
aspetos higiénico-sanitários, pois garantem superfícies 
contínuas que podem subir até as paredes, eliminan-
do assim o ângulo de ligação com o pavimento, onde 
se podem depositar resíduos ou proliferar colônias 
bacterianas. Satisfazem, portanto, todos os requisitos 
de saneamento previstos por um ambiente onde a 
higiene é uma prioridade absoluta. A grande varieda-
de hoje disponível no mercado permite que escolher 
o material mais adequado para diferentes ambientes. 
Por exemplo, para corredores sujeitos a tráfego intenso 
ou para ambientes onde são colocados equipamen-
tos pesados - como salas de cirurgia - é possível optar 
pelas versões extra resistentes, que podem suportar um 
nível de desgaste superior ao normal. A resistência não 
afeta o conforto, parâmetro igualmente desejável nos 
hospitais: um pavimento confortável e resistente ao des-
gaste como o resiliente torna o trabalho diário menos 
cansativo. E o facto de ser antiderrapante torna-o ainda 
mais seguro para os profissionais e para os pacientes. 
São pavimentos muito técnicos que, ao mesmo tempo, 
permitem a criação de soluções cromáticas capazes de 
tornar os ambientes agradáveis e acolhedores, facili-
tando também a circulação das pessoas, através da 
utilização de sinalizações horizontais. Por fim, gostaria 
de destacar que o piso resiliente neste triste período 
está ajudando a construir hospitais em tempo recorde, 
muitas vezes sem estar colado, mas com a necessidade 
de ser monolítico. Hospitais temporários, reconversão 
de estruturas existentes e hospitais de campanha foram 
e são a resposta à emergência de saúde ainda em 
curso. Para a concretização destes ambientes, a escolha 
do projetista recai sobre pavimentos resilientes, utilizan-
do sistemas de instalação “Fast Track” que permitem a 
colocação em exercício de forma muito rápida, garan-
tindo ao mesmo tempo a máxima funcionalidade e 
durabilidade.

GARANTEM FLEXIBILIDADE, RESISTÊNCIA E HIGIENE. FALAMOS SOBRE ISSO 
COM PAOLA DI SILVESTRO, CORPORATE PRODUCT MANAGER DA LINHA DE 
PRODUTOS PARA RESILIENTES, LVT E TÊXTEIS

Materiais resilientes: 
os pontos de força

6  |  

1 Marmette esistenti

2 Planipatch Fast Track

3 Eco Prim Grip

4 Ultraplan Fast Track

5 Ultrabond Eco Fast Track

6 Pavimentazione resiliente

HEALTHCARE

|  31

SISTEMI PER LA POSA DI RESILIENTI

1 Rasatura esistente con residuoi di colla 

2 Eco Prim T Plus

3 Planiprep Fast Track

4 Ultrabond Eco V4 Evolution

5 Pavimentazione resiliente

6 Cartongesso

7 Adesilex MT32

8 Fibra di vetro o carta da parati 
vinilica

HEALTHCARE

|  23

SISTEMI PER LA POSA DI RESILIENTI

1 Topcem Pronto

2 Primer G

3 Ultraplan

4 Adesilex G20 Fast

5 Pavimentazione resiliente

HEALTHCARE

|  19

SISTEMI PER LA POSA DI RESILIENTI

1 Topcem Pronto 

2 Eco Prim T Plus

3 Planex HR

4 Adesilex G20

5 Pavimentazione resiliente

Bar e cantinasQuartos

Receção e áreas comuns Salas de cirúrgias e salas de diagnóstico

ESPECIAL HOSPITAIS  INTREVISTA
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Para mais informações, visite o nosso site em mapei.pt

Os pavimentos e revestimentos em ambientes hospitalares devem responder aos requisitos 
de limpeza, higiene e segurança e estão sujeitos a tráfego intenso e uso contínuo. A Mapei 
oferece uma gama completa de produtos certificados e de ponta, adequados para o 
assentamento de todos os materiais resilientes.

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 

PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO 

É TUDO OK, COM A MAPEI

compostos orgânicos voláteis (VOC) entre 10 µg m3 e 100 
µg/m3, ou seja, 10 a 100 vezes menor do que o exigido pe-
los mercados alemão e francês e de 15 a 150 vezes inferior 
ao exigido pelos Critérios Ambientais Mínimos do CAM 
(obrigatório na Itália para contratos públicos). Além disso, 
não são apenas 100% “recicláveis”, mas em muitos casos 
“reutilizáveis” no final de sua vida útil na produção de 
novos revestimentos resilientes. Por sua vez, a Mapei de-
senvolve produtos e soluções de baixo impacto ambien-
tal, medindo os seus efeitos ambientais ao longo de seu 
ciclo de vida pelo método LCA (Life Cycle Assessment) e 
documentando os resultados por meio de EPD (Decla-
ração Ambiental de Produto). A maioria dos adesivos 
Mapei apresentam emissões muito baixas de compos-
tos orgânicos voláteis (VOC) e são certificados Emicode 
EC1PLus (GEV), Blauer Engel (the German Ecolabel) e M1 
(certificação finlandesa conferida pela Building Informa-
tion Foundation RTS). Entre os produtos comercializados 
nos últimos anos, destaca-se o MAPECOAT WET & DRY 
R11, um acabamento protetor transparente para todos os 
tipos de revestimentos resilientes. Além da facilidade de 
aplicação e propriedades antiderrapantes, caracteriza-se 
pela resistência a produtos químicos agressivos e agentes 
de lavagem e desinfeção. A sua formulação foi aprimo-
rada com agentes especiais de proteção biológica de 
amplo espectro de ação, capazes de neutralizar o depó-
sito e a proliferação de bactérias nas superfícies, mesmo 
em operações frequentes de lavagens e desinfeções. É, 
portanto, uma proteção para pavimentos perfeitos, para 
ambientes sanitários, que exigem um elevado nível de 
higiene.

por primários, autonivelantes e produtos complementa-
res. A gama de autonivelantes específicos para pavimen-
tações de instalações sanitárias evoluiu e enriqueceu ao 
longo dos anos. Durante este ano, por exemplo, a família 
ULTRAPLAN expandiu-se com o ULTRAPLAN TRADE.

Às vezes, os problemas surgem de processos de 
aplicação incorretos. Como podemos evoluir neste 
sentido?
Para responder a esta pergunta, vou roubar o lema muitas 
vezes repetido por um querido amigo meu, especialista 
do sector: “Não pode haver consciência sem conheci-
mento”: só o conhecimento dos materiais resilientes pode 
permitir-nos tomar consciência das inúmeras soluções 
que pode fornecer e de quanto é importante a correta 
prescrição destas pavimentações. Igualmente importante 
é o trabalho do aplicador no fascinante processo de “apli-
cação”; de facto, é durante a instalação que o pavimento 
resiliente se prepara para cumprir o compromisso mais 
importante: ser uma solução fiável, durante muitos anos, 
sob os nossos pés. 

As estruturas sanitárias são obras sempre abertas, 
sendo necessário realizar reparações no menor tempo 
possível. Os produtos Mapei satisfazem estas exigên-
cias?  
Hospitais e lares de idosos são frequentemente os prota-
gonistas de intervenções muito importantes de moder-
nização, expansão e reestruturação. As obras devem ser 
executadas o mais rápidamente possível para não limitar 
o atendimento ao paciente. A Mapei disponibiliza os siste-
mas de assentamento “Fast Track Ready”, constituídos por 
argamassas pré-misturadas para betonilhas, primários, 
autonivelantes, adesivos e produtos complementares que 
permitem colocar o pavimento em funcionamento num 
curto espaço de tempo, evitando assim a paragem de 
atividades importantes por muito tempo e garantindo o 
máximo de funcionalidade e durabilidade. Os produtos 
e sistemas da Mapei da linha Fast Track satisfazem estes 
requisitos.

Quais são as inovações Mapei mais relevantes para uso 
em hospitais?
Os produtos e sistemas Mapei satisfazem às mais varia-
das necessidades de projetistas e aplicadores. Continua-
remos a oferecer linhas específicas de produtos de ponta, 
fiáveis e profissionais, com particular atenção à sustenta-
bilidade, às propriedades de desempenho, à facilidade de 
instalação e à velocidade de execução. Os fabricantes de 
materiais resilientes introduziram produtos inovadores 
no mercado internacional, que contribuem para o bem-
-estar e a sustentabilidade. Os materiais resilientes, após 
28 dias na câmara ambiental, apresentam emissões de 
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O Hospital de Valpaços, propriedade da 
Santa Casa da Misericórdia local, abriu 
as portas no dia 27 de novembro de 
1946 e até ao 25 de Abril de 1974 cons-
tituiu praticamente a única resposta no 
concelho na área da saúde. A estrutura 
atual é fruto de um projeto de recupera-
ção e ampliação que terminou em 2019. 
Atualmente, o Hospital da Misericórdia 
de Valpaços, com uma localização estra-
tégica privilegiada, porque está no cen-
tro geográfico de Trás-os-Montes e é o 
único hospital do sector social no inte-
rior norte, emprega cerca de 300 traba-
lhadores e dispõe de uma Unidade de 
Cuidados Continuados de Média Dura-
ção e Reabilitação, já com acordos com 
os Ministérios da Saúde e da Solidarie-
dade Social, uma Unidade de Medicina 
Física e de Reabilitação e acordos com o 
Serviço Nacional de Saúde e outras con-
venções. Disponibiliza também todas as 
valências indispensáveis por um hospi-
tal moderno: Consulta Externa, Interna-
mento, Bloco Operatório, Imagiologia, 
Análises Clínicas e Serviço de Apoio Per-

manente (SAP).
A colaboração da Mapei
A Mapei colaborou para a reabertura 
desta importante estrutura com o for-
necimento dos produtos para o assen-
tamento de vinílico nos pavimentos. 
Em particular, na remodelação sobre 
cerâmica existente utilizamos o ECO 
PRIM GRIP, como primário de aderên-
cia para de seguida aplicar o autonive-
lante ULTRAPLAN ECO. Desta forma, o 
suporte estava preparado para aplicar 
um revestimento vinílico fornecido em 
rolo com o adesivo ULTRABOND ECO 
375.
O mesmo adesivo foi utilizado na para 
nova da infraestrutura. Neste caso, so-
bre o suporte cimentício foi aplicado o 
primário PRIMER G, para de seguida 
receber o autonivelante ULTRAPLAN 
ECO e finalmente a aplicação de viní-
lico colado com ULTRABOND ECO 375. 
Nas divisórias em gesso cartonado foi 
aplicado o PRIMER G e, mais uma vez, 
a colagem do revestimento com recur-
so ao ULTRABOND ECO 375.

HOSPITAL DA MISERICÓRDIA DE VALPAÇOS

FICHA TÉCNICA
Hospital da 
Misericórdia, Valpaços
Período de 
construção: 2019
Intervenção Mapei: 
fornecimentos 
de produtos para 
assentamento  
de vinílicos nos 
pavimentos

Empreiteiro: 
Norcep, Construções 
S.A.
Distribuidor Mapei: 
Estmatsol
Coordenação Mapei: 
Miguel Gramoso
PRODUTOS MAPEI
Assentamento de 
vinílicos:
Eco Prim Grip, 

Ultraplan Eco, 
Ultrabond Eco 375, 
Primer G

Para mais informações 
sobre os produtos 
Mapei, consultar o 
nosso site: mapei.pt

EDIFÍCIO FISIMINHO 
NOVO PROJETO, NOVAS INSTALAÇÕES E A DEDICAÇÃO DE SEMPRE!

A Fisiminho é um espaço de referên-
cia, na área da Medicina Física e Rea-
bilitação, da Região de Braga desde 
2003. Uma estrutura que, além do 
tratamento de lesões, aposta muito na 
fisioterapia preventiva como solução 
na promoção da saúde e transversal a 
todas as idades e condições: desde os 
profissionais que pretendem melho-
rar a sua postura ou aumentar a sua 
performance, até a população sénior 
que quer manter a funcionalidade e o 
bem-estar, bem como evitar, ou retar-
dar, complicações, com o objetivo de 
melhorar a qualidade de vida. 
Uma das grandes imagens de marca 
da Fisiminho é, sem dúvida, a nova 
Sala de Alto Rendimento, que alia os 
melhores equipamentos e recursos 
para exercícios de velocidade, exer-
cícios excêntricos, em caixa de areia, 
ou mesmo em solo mole, como a rel-
va sintética. Um espaço criado não 

só para potenciar as diferentes ca-
pacidades dos desportistas, através 
do desenvolvimento de rotinas de 
treino específicas, para aumentar o 
rendimento desportivo e aperfeiçoar 
a condição atlética e a técnica, mas 
também na reabilitação pós-lesão e 
pós-cirurgia, ou simplesmente para 
todas as pessoas que pretendam um 
treino planeado e acompanhado por 
profissionais da área desportiva e da 
Medicina Física.
Destaque ainda para a recém introdu-
zida Terapia Ocupacional Pediátrica e 
Integração Sensorial, com uma sala de 
referência na região, permitindo uma 
abordagem com base na Integração 
Sensorial.
Um conjunto de apostas conduzidas 
pela mão de uma grande equipa que 
promete continuar a escrever os novos 
capítulos de inovação na região.

FICHA TÉCNICA
Edifício Fisiminho, 
Braga
Período de 
construção: 2019
Intervenção Mapei: 
fornecimentos 
de produtos para 
reparação do betão, 
pavimentos resilientes

Empreiteiro: 
Constru by Casais
Distribuidor Mapei: 
Socimorcasal
Empresa Aplicadora: 
Constru by Casais
Coordenação Mapei: 
Miguel Gramoso
PRODUTOS MAPEI
Reparação do betão: 

Planitop Rasa&Ripara
Pavimentos resilientes:
Eporip, Primer G, 
Ultraplan Eco, Ultrabond 
Eco 375, Ultrabon V4 
Evolution

Para mais informações 
sobre os produtos Mapei, 
consultar o nosso site: 
mapei.pt 

PROJETOS

A colaboração da Mapei 
A Mapei colaborou na realização do 
projeto, assinado pelo atelier L2C Ar-
quitetura e realizado pela Constru by 
Casais, com o fornecimento dos pro-
dutos para a realização dos pavimen-
tos resilientes e para outras interven-
ções pontuais.
Nas paredes exteriores, foi aplicado o 
PLANITOP RASA & RIPARA R4 para a 
reparação do betão para ficar à vista.
Nos pavimentos interiores, antes da 
aplicação do autonivelante nos pavi-
mentos, foi necessário aplicar o EPO-
RIP para selar algumas fissuras da be-
tonilha cimenticia. A seguir foi aplicado 
o PRIMER G como primário de aderên-
cia do autonivelante ULTRAPLAN ECO. 
Com o suporte preparado e plano, a 
superfície foi revestida com um reves-
timento vinílico fornecido em rolo, co-
lado com o ULTRABOND ECO 375. 
Na sala de Alto Rendimento, foi apli-
cada a relva sintética com o adesivo 
ULTRABOND TURF 2 STARS e a banda 
ULTRABOND TURF TAPE PRO. 
Para a colagem do revestimento viní-
lico na escada em aço que liga o piso 
0 ao piso 1, foi utilizado o adesivo ADE-
SILEX G19.
Nas paredes em gesso cartonado foi 
aplicado o PRIMER G como primário e 
o ULTRABOND V4 EVOLUTION para a 
aplicação do vinílico.
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Master Collection: mais de 
1.000 cores Mapei originais
DÊ COR À  SUA CASA E  TORNE-A 

ÚNICA COMO VOCÊ

No site
mapei.ptFERRAMENTAS DE TRABALHO

Visite a página da 
Master Collection
e escolha sua cor

Graças à experiência consolidada e à in-
vestigação constante de soluções inova-
doras, a Mapei oferece mais de 1.000 cores 
dedicadas a sistemas de acabamento e 
isolamento térmico. Soluções de cores que 
satisfazem às necessidades específicas de 
cada projeto e que podem ser produzidas 
com precisão e fiabilidade. Graças ao sis-
tema de coloração automática ColorMap® 
é de facto possível formular qualquer cor, 
reproduzindo tintas por amostra e criando 
cores impostas por restrições de planea-
mento urbano ou que podem ser com-
binadas com detalhes de decoração de 
interiores. Os acabamentos Mapei para ex-
teriores garantem uma excelente cobertu-
ra, facilidade de utilização, de enchimento, 
hidrorrepelência, elasticidade, resistência 
aos raios UV, transpirabilidade e limpeza. 
Com base na experiência adquirida com 
os acabamentos exteriores, a Mapei desen-
volveu produtos para a proteção e decora-
ção de interiores de elevada qualidade. A 
oferta cromática dos acabamentos Mapei 
está disponível no site mapei.pt.

Escolha a sua cor 
Escolha a sua cor na página Master Collection 
que pode encontrar na secção “Ferramentas 
& Downloads” do site mapei.pt. Através de um 
“seletor de cores” é possível selecionar a área 
cromática desejada e depois afinar a escolha 
na paleta completa. Ao clicar nas cores obtém 
uma simulação completa de cores nas fotos 
ao lado, com a possibilidade de escolher uma 
fachada exterior ou um ambiente interior. 
A seguir, pode conhecer todos os produtos 
da linha acabamentos e, eventualmente, 
contactar com o especialista Mapei em sua 
área. Torne a sua casa única com a exclusiva 
coleção de cores Master Collection da Mapei: 
mais de 1.000 cores dedicadas a sistemas 
de acabamento e isolamento térmico para 
proteger e decorar perfeitamente as paredes 
de sua casa.

PARA INTERIORES
E EXTERIORES

ELEVADA ESTABILIDADE 
CROMÁTICA

ELEVADA RESISTÊNCIA 
EM AMBIENTES 

ALCALINOS

ÍNDICE DE REFLETÂNCIA 
ADEQUADO PARA 

SISTEMAS DE 
ISOLAMENTO
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Biblioteca técnica 
de produtos 

UMA NOVA SECÇÃO 
PARA DESCARREGAR 
A DOCUMENTAÇÃO 
TÉCNICA ATUALIZADA

No site
mapei.pt

Aceda à 
biblioteca

Para facilitar a procura de documentação técnica mais atualizada, a Mapei disponibiliza uma nova secção no seu site 
mapei.pt: a Biblioteca Técnica do Produto, onde pode descarregar, de forma rápida e fácil, fichas técnicas, fichas 
de segurança, declarações ambientais de produto, relatórios sobre compostos orgânicos voláteis e outros 
documentos relacionados com os produtos Mapei. Uma ferramenta útil para quem deseja elaborar cadernos de 
encargos que contêm inúmeros produtos e para quem necessita de aceder rapidamente a toda a documentação de 
produto disponível e atualizada. 

COMO SE USA A BIBLIOTECA TÉCNICA
Selecionar os produtos é muito simples: 
usando um filtro pode inserir uma série de 
parâmetros como a Linha de Produto e o tipo de 
documentação desejada: Fichas Técnicas ou de 
Segurança, Declarações Ambientais de Produto 
(EPD), Declarações de Desempenho (DoP) e 
muito mais. Pode, além disso, procurar todos os 
produtos “coloridos” que existem, selecionando a 
cor na paleta e os produtos que fazem parte das 
calculadoras de betumes ou selantes. 

A pesquisa fornecerá o pacote de documentação 
técnica associada aos produtos que selecionou. 
Pode descarregar um a um os PDF dos 
documentos de seu interesse ou clicar no 
botão “+” para adicionar o produto ao cesto de 
“produtos selecionados” e, no final da procura, 
fazer um único download. O sistema irá gerar um 
arquivo .zip que conterá todos os documentos 
indicados na sua seleção.

Seletor de buchas 
químicas, vedantes 
e adesivos elásticos

ENCONTRE 
RÁPIDAMENTE O 
PRODUTO MAIS 
ADEQUADO ÀS SUAS 
EXIGÊNCIAS 

A linha de selantes e adesivos elásticos da 
Mapei é composta por uma ampla gama de 
produtos, específicos para cada necessidade 
de fixação, selagem e colagem elástica. A 
gama de produtos Mapei para a fixação 
estrutural de barras metálicas, para a selagem 
e impermeabilização elástica de juntas e 
fissuras, para a colagem de todos os tipos 
de componentes e acabamentos utilizados 
na construção, está pensada para responder 
a qualquer exigência de aplicação, com a 
garantia de um elevado rendimento e uma 
fiabilidade máxima ao longo do tempo. Hoje, 
para selecionar rapidamente o produto Mapei 
que melhor se adapta às suas necessidades 
específicas de fixação, selagem e colagem, 
disponibilizamos um novo seletor de produtos 
no site mapei.pt. Fácil de usar, permite 
selecionar as características e necessidades de 
cada intervenção graças a menus intuitivos, 
permitindo identificar os produtos mais 
adequados para um resultado duradouro. Uma 
vez identificado o produto considerado mais 
adequado, a nossa equipa técnico-comercial 
poderá confirmar a escolha e fornecer todas as 
informações necessárias para uma execução 
perfeita.

COMO USAR O SELETOR  
Qual é a sua exigência? Escolha entre vedar, colar e fixar.
■ Para vedar, selecione o tipo de suporte, as características da 

junta e as resistências química e mecânica. 
■ Para colar, defina os dois materiais a serem colados, especifi-

que a força adesiva inicial e a velocidade de endurecimento e, 
por fim, escolha as características do ambiente de trabalho. 

■ Para fixar, escolha a natureza e a condição do suporte e o 
tipo de barra de metal que pretende usar. A seguir, defina a 
localização do furo e o método de perfuração, o tipo de carga 
e as condições de operação. 

Uma vez feitas as escolhas, o seletor irá mostrar quais  os 
produtos Mapei mais adequados para a sua intervenção.

No site
mapei.pt

Aceda ao 
seletor
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HISTÓRIA DA EMPRESA
Em 1968, três irmãos, Fernando, Alfredo 
e Carlos Faria, iniciam a comercialização 
de materiais de construção. A empresa 
“Irmãos Faria, Lda.” é fundada em 13 de 
fevereiro de 1974, pelos irmãos, Fernan-
do e Carlos Faria. 
Em 29 de Março de 1988, é desenvolvida 
a cessão de quotas por parte de Carlos 
Faria aos seus sobrinhos,  José, Victor, 
Natália e Alice.
A Empresa “Irmãos Faria, Lda”é uma 
empresa especializada no comércio 
a retalho de materiais de construção, 
dando principal ênfase a produtos de 
marcas de referência no setor. Está no 
mercado há 53 anos e tem pautado a 
sua atuação por princípios de qualida-

de, rigor e seriedade nos negócios. Tem 
na sua visão ser uma empresa de refe-
rência no mercado, evoluindo de forma 
contínua e sustentada. A Irmãos Faria 
tem vindo a ser considerada PME LÍ-
DER, pelo IAPMEI.
Em 2010, a empresa reforça a sua apos-
ta nas exportações, e em 2017, após 
investimento substancial em equipa-
mento e viaturas, a empresa dá início ao 
fornecimento de serviços de transporte 
nacional e internacional.

FOCO E VISÃO
Sendo o setor da construção civil dos 
que mais causa impacto no meio am-
biente, a Irmãos Faria, Lda tem vindo 
a adotar formas de contribuir para a 

sustentabilidade do planeta através de 
produtos inovadores e métodos de tra-
balho menos prejudiciais. 
De salientar que por consequência 
da nossa preocupação, a procura por 
produtos diferenciados, faz com que 
os nossos clientes consigam melhores 
condições de habitabilidade, conforto 
e eficiência energética, bem como a 
crescente dinamização da reabilitação 
urbana.

MAIS VALIAS 
Com 53 anos de experiência no setor 
da construção civil, o historial e KNOW 
HOW é notável, fruto do acompanha-
mento da evolução do setor. Ao longo 
dos anos, tem demostrado boa orga-

nização, pontualidade e cumprimento 
de prazos graças à grande capacidade 
logística, de distribuição, e diversidade 
de oferta.Como consequência, a con-
fiança por parte de clientes e parceiros 
tem-se revelado cada vez mais forte.

NOVOS PROJETOS
Faz parte do próximo novo projeto da 
empresa, a aquisição de um terreno 
para parqueamento da frota de ca-
miões T.I.R. que tem vindo a aumentar 
dia após dia. 
De momento estamos a criar condi-
ções nos nossos estabelecimentos de 
forma a oferecer melhor serviço aos 
nossos clientes, quer pela diversidade 
de produtos, quer disponibilidade. 

Direita. Sócio Gerente  Vitor 
Faria nas instalações.

Em baixo. Representação 
da parceria  com a Mapei

IRMÃOS FARIA, LDA

PARCERIA COM A MAPEI
A parceria com a Mapei começou em 
2008, através de um cliente que deu a 
conhecer ao Sócio Gerente Vitor Faria 
a projeção internacional e a qualidade 
dos produtos, a marca Mapei que já ha-
via conquistado a confiança dos clien-
tes lá fora. 
Desde então, a parceria tem-se torna-
do cada vez mais forte pela qualidade 
e diversidade dos produtos. Tem sido 
aposta da empresa Irmãos Faria Lda, 
materiais para o Isolamento Térmico, 
Impermeabilizações, Selantes e Adesi-
vos Elásticos, argamassas de reparação 
de betão, ancoragens, adesivos para 
revestimentos cerâmicos e materiais 
pétreos e preenchimento de juntas, 

JOGO DE EQUIPA

pautando-se pela disponibilidade, as-
sistência técnica, profissionalismo e 
acima de tudo as relações interpes-
soais que se criaram ao longo dos anos. 

Acreditamos que parcerias com a mes-
ma filosofia de negócio são para se 
manter por largas décadas, desejamos 
que a nossa seja forte, funcional e resis-
tente como o produto Keralastic-T.
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AQUAFLEX ROOF HR

O Aquaflex Roof HR é uma 
membrana impermeabilizante 
composta por resinas sintéticas 
em dispersão aquosa. É um pro-
duto pronto a usar que, graças à 
sua cor extremamente branca, 
apresenta uma elevada refletân-
cia e emissividade térmica, com 
índice de reflexão solar (SRI) 105. 
Após secagem, Aquaflex Roof 
HR resulta numa membrana 
impermeabilizante, contínua e 
elástica, indicada para a imper-
meabilização de coberturas. O 
Aquaflex Roof HR resiste a todas 
as condições atmosféricas e é 
também resistente aos raios UV, 
garantindo assim uma proteção 
duradoura da cobertura. 

MAPETHERM AR2 

O Mapetherm AR2 é uma 
argamassa cimentícia mono-
componente para a colagem e 
barramento de painéis isolantes 
em sistemas de isolamento 
térmico pelo exterior - ETICS. O 
Mapetherm AR2 é um produto 
de média viscosidade, que lhe 
confere uma ótima trabalhabili-
dade. O Mapetherm AR2 apre-
senta uma elevada tixotropia 
e, portanto, pode ser aplicado 
na vertical sem escorrer e sem 
deixar deslizar os painéis, mesmo 
se de grandes dimensões. O Ma-
petherm AR2 tem uma perfeita 
aderência sobre todos materiais 
de uso comum na construção, 
como rebocos cimentícios ou 
em argamassa bastarda, betão, 
blocos em betão.

ARGAMASSA CIMENTÍCIA 
MONOCOMPONENTE

3
PRODUTOS EM DESTAQUE

Produtos em 
destaque

MEMBRANA 
IMPERMEABILIZANTE, 
CONTÍNUA E ELÁSTICA

ULTRABOND ECO 375 
O Ultrabond Eco 375 é um adesivo 
à base de polímeros sintéticos em 
dispersão aquosa, isento de solven-
tes, unifacial, com tempo aberto 
longo, fácil de espalhar e com uma 
forte e rápida presa inicial, indicado 
para a colagem em interiores de: 
pavimentos vinílicos homogéneos 
e heterogéneos, em rolos e em 
ladrilhos; pavimentos em ladrilhos 
de vinil semiflexíveis e PVC; alcatifa 
com reverso em látex, em espuma 
de PVC e poliuretano. Uma vez 
endurecido, apresenta uma película 
tenaz e elástica que permite uma 
ótima aderência sobre todos os 
suportes, desde que absorventes 
e estáveis à humidade. Pode ser 
utilizado mesmo em pavimentos 
sujeitos a tráfego pedonal intenso, 
cadeiras de rodas e pavimentos 
radiantes.

COLAGEM DE 
PAVIMENTOS VINÍLICOS 
EM INTERIORES.
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PUR
TOP®

SYSTEM

É TUDO OK, COM A MAPEI

Para mais informações, visite o nosso site em mapei.pt

O Purtop system, membranas de poliureia para impermeabilizar e proteger de forma 
rápida e segura qualquer tipo de estrutura: uma solução rápida e duradoura para coberturas, 
mesmo transitáveis, tabuleiros de pontes e viadutos, obras hidráulicas em geral.

ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 

PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO 




	 Capa|Contra capa
	Interior_Nº44
	 Capa|Contra capa

