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DOMOTEX 2018
Soluções globais e inovadoras para o 

assentamento de pavimentos em LVT, 

têxteis, resilientes e em madeira

Domotex 2018, a feira internacional dedicada a novidades e tec-

nologias para pavimentos têxteis, resilientes e madeira, realizou-

-se de 12 a 15 de janeiro de 2018 em Hannover na Alemanha, e 

contou com a presença de 1.615 expositores e mais de 45.000 

visitantes profissionais vindos de mais de 100 países.

Com um novo layout global - onde os vários produtos interliga-

dos foram expostos de forma a criar uma proximidade mútua, 

permitindo ao visitante ter uma visão geral das últimas propostas 

- Domotex 2018 confirma-se ser a feira líder mundial do setor.

Um evento internacional ao qual Mapei participou com grande 

entusiasmo junto com a subsidiária alemã Mapei GmbH, para 

apresentar todos os produtos e sistemas dedicados à aplicação 

destas tipologias de revestimentos.
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UNIQUE YOUNIVERSE foi o tema da 
Domotex 2018, que destacou-se na 
utilização das novas tecnologias 
permitindo aos clientes viver expe-

riências únicas e personalizadas. 

Na feira, foram apresentados, discutidos e analisa-
dos tópicos relevantes para o futuro das pavi-
mentações. Uma delas era a realidade virtual, que 
ajuda os arquitetos a projetar e, ao mesmo tempo, 
oferece ao setor a oportunidade de promover os 
produtos de uma maneira nova. 

Na nova área especial “Framing Trends” do 
Pavilhão 9, os estudantes do mestrado de design 
de interiores “Comunicação no meio ambiente” da 
Universidade de Mainz propuseram “Individual Mo-
tion Space”: um software de realidade virtual que 
permite criar ambientes personalizados no tempo 
real através dos movimentos de próprio corpo e de 
transformá-los a seguir num ambiente real com 
tecnologias de produção digital.

Uma presença apreciada por um público em crescimento pro-

veniente de todas as partes do mundo: mais de 65% dos 45 mil 

visitantes do evento vieram do estrangeiro, cerca de 60% vieram 

da Europa, cerca de 25% da Ásia e do 11% das Américas (em 

crescimento a participação dos Estados Unidos e da América 

Central e do Sul).

STUNNING INNOVATION
A Mapei apresentou no seu espaço as últimas novidades e colo-

cou em exposição os sistemas completos para o assentamento 

de materiais LVT, têxteis, resilientes e madeira.

O espaço de exposição foi concebido para demonstrar como 

os produtos Mapei permitem o assentamento destes materiais 

em paredes e pavimentos em diferentes tipologias de 

finalidades, reproduzidos e contextualizados para per-

mitir aos visitantes de experimentar a qualidade dos 

sistemas. Ambientes com os quais interagir e sobre os 

quais caminhar, mas também demonstrações práticas 

realizadas pelos funcionários especializados da Mapei, 

provenientes de diferentes países.

Os produtos Mapei expostos na Domotex 2018 são cer-

tificados EMICODE EC 1 e EMICODE EC 1 PLUS para 

as baixíssimas emissões de compostos orgânicos voláteis 

(VOC) da GEV, associação para o controlo de emissões de 

produtos para pavimentações.

UNIQUE

YOUNIVERSE
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ONE SYSTEM, ENDLESS OPPORTUNITIES - UM SISTE-
MA, INFINITAS OPORTUNIDADES
No caso do assentamento de LVT e têxteis, a intenção era dar 

sugestões concretas aos visitantes, todos altamente profissio-

nais e de todo o mundo”, declarou Angelo Nobili, Resilient and 

Sport Lines Coporate Director do Grupo. “Com apenas um sis-

tema, continuou Nobili, mostramos quantas soluções são possí-

veis construir, porque as soluções Mapei 4 LVT permitem realizar 

possibilidades infinitas, sejam em novos edifícios como em in-

tervenções de restauração, em ambientes públicos, comerciais 

e privados”.

PREPARAÇÃO DE SUPORTES
A Mapei possui uma longa experiência na preparação dos supor-

tes, essencial para o correto assentamento de pavimentos, em 

particular resilientes, LVT, têxteis e madeira.

A gama de argamassas de regularização autonivelantes evoluiu 

e enriqueceu ao longo dos anos com produtos inovadores, de 

forma semelhante à gama de adesivos para o assentamento.

Na Domotex 2018 foram destacados o TOPCEM, ligante hidráu-

lico de presa normal, secagem rápida e retração controlada para 

a realização de betonilhas e TOPCEM PRONTO, argamassa pré-

-misturada pronta para uso de elevada conductibilidade térmica, 

de presa normal e secagem rápida para betonilhas flutuantes e 

aderentes, da classe C30-F6 de acordo com a norma EN 13813.

Além disso, a Mapei destacou o PLANEX HR e PLANEX HR MAXI 
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de secagem rápida e resistentes à humidade, respetivamente 

para espessuras de 1 a 10 mm e de 2 a 20 mm, para a correção 

de espessuras de suportes novos e existentes, em ambientes in-

teriores e exteriores. De tecnologia avançada PLANIPREP 4 LVT, 

argamassa de regularização pronta para uso para a regularização 

de suportes existentes em cerâmica e material pétreo com jun-

tas, antes do assentamento de LVT.

Por último, mas não menos importante, a Mapei apresentou UL-

TRAPLAN FAST TRACK, argamassa de regularização autonive-

lante para nivelar e eliminar diferenças de espessura de 1 a 10 

mm em interiores, de suportes novos ou preexistentes, tornan-

do-os adequados para receber rapidamente (2 horas a +23° e 

50% H.R.) todo o tipo de pavimento, incluindo resilientes, têxteis 

e madeira multicamadas.

SISTEMAS PARA O ASSENTAMENTO DE LVT EM 
PAREDES DE CABINES DE DUCHE E EM AMBIENTES 
HÚMIDOS
A longa experiência no setor dos resilientes e da impermeabi-

A gama de argamassas 
de regularização evoluiu 
ao longo dos anos com 
produtos inovadores, 
como o PLANIPREP 4 LVT 
(em cima) e o PLANEX HR 
MAXI (à direita)
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Planex HR Maxi
1 Argamassa de regularização

Mapeguard WP Adhesive
2 Adesivo

Mapeguard WP 200  

3 Membrana 

impermeabilizante 

Mapeguard ST 
4 Fita impermeabilizante

Mapeguard IC
5 Impermeabilização

Ultrabond Eco MS 4 LVT/Wall
6 Adesivo

7 LVT

Kerapoxy 4 LVT
8 Betumação

Mapecoat 4 LVT
9 Acabamento antiderrapante

Mapesil AC
10 Selante

lização permitiu à Mapei desenvolver uma família de produtos 

dedicados ao assentamento de LVT em paredes e pavimentos 

de cabines de duche. Três sistemas completos para a imper-

meabilização e o assentamento de LVT em casas de banho e em 

ambientes húmidos, que são compostos por impermeabilizan-

tes, pelo inovador adesivo ULTRABOND ECO MS LVT 4 WALL, 

pela nova argamassa de betumação KERAPOXY 4 LVT e pelo 

acabamento antiderrapante MAPECOAT4 LVT.

Os três sistemas diferenciam-se por três diversas tipologias de 

produtos impermeabilizantes: em telas, em membranas líquidas 

e em argamassas cimentícias, para satisfazer todas as exigên-

cias de assentamento. 

O fulcro dos três sistemas é o ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL: 

o primeiro adesivo reativo que permite assentar LVT em paredes 

e em ambientes húmidos, mesmo em suportes não absorventes 

e em sistemas impermeabilizantes. É um adesivo monocompo-

nente à base de polímeros silicatos, isentos de solventes, com 

excelente desempenho mecânico, deslizamento vertical zero e 

elevada resistência à água.

Em combinação com o adesivo 

e o acabamento, o sistema é 

completado pela novidade este 

ano, KERAPOXY 4 LVT: betume 

bicomponente epoxídico resis-

tente aos bolores (disponível 

em seis cores), não absorvente 

e de fácil limpeza.

2

Shower System 4 LVT 1,2,3

PRODOTTI PER RESILIENTI

Para o assentamento de LVT 
em paredes em ambientes 
húmidos, a Mapei propõe o 
adesivo ULTRABOND ECO MS 
4 LTV WALL e o acabamento 
KERAPOXY 4 LVT.
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ACABAMENTO ANTIDERRAPANTE MAPECOAT WET & 
DRY R11
No âmbito dos produtos antiderrapantes para pavimentos, a Ma-

pei apresentou este ano o MAPECOAT WET & DRY R11, um 

acabamento protetor transparente para pavimentos resilientes de 

qualquer tipo.

O novo acabamento completa a gama de soluções antiderrapan-

tes ao lado do MAPECOAT 4 LVT, destinado aos pavimentos LVT.

Ambos são caracterizados pela resistência aos produtos quími-

cos agressivos, à abrasão e ao estriamento, pela facilidade de 

aplicação e pelo baixo impacto na saúde do aplicador e do uti-

lizador final.

Os acabamentos não estão sujeitos a amarelecimento, pois resis-

tem aos raios UV. São particularmente indicados em ambientes 

para uso civil e comercial, mesmo sujeitos a elevado tráfego pe-

donal.

Estes acabamentos são resistentes ao deslizamento e certifica-

dos classe R11 de acordo com DIN 51130 e AS 4586. Além 

disso são certificados classe A+B segundo a norma DIN 51097 

e AS 4586 pela resistência ao deslizamento de pés descalços.

SISTEMAS PARA O ASSENTAMENTO DE RESILIENTES E 
TÊXTEIS EM AMBIENTES NA HOTELARIA
Ao longo dos anos, a Mapei desenvolveu uma gama completa de 

produtos e sistemas integrados para o assentamento de resilien-

tes, LVT e têxteis em ambientes hospitalares e de acolhimento, 

oferecendo-se como um parceiro confiável no projeto e realiza-

ção das intervenções mais complexas.

Graças aos seus produtos altamente tecnológicos, a Mapei é ca-

paz de intervir na construção de novos hotéis e na reabilitação 

dos já existentes.

As propostas apresentadas na Domotex atendem às diferentes 

necessidades dos destinos de utilização em que estão inseridas: 

das áreas de receção e áreas comuns às cozinhas e áreas de 

restaurantes, das salas de conferência aos quartos e suítes, das 

casas de banho às áreas de bem-estar e ginásios.

Além do design a velocidade de execução: os projetistas e os 

aplicadores podem contar com a tecnologia Fast Track Ready, 

que permite reduzir os tempos de assentamento e os inconve-

nientes relacionados aos tempos 

de construção.

Os produtos e sistemas Mapei 

são fáceis de aplicar e podem ser 

integrados entre si e garantem ex-

celentes resultados e prestações.

SISTEMAS DE ASSENTAMEN-
TO E ACABAMENTO DE PAR-
QUET
Como evidenciado pelo Angelo 

Giangiulio, Corporate Product Ma-

nager da linha, na Domotex 2018, 

também foi dada uma especial 

atenção aos pavimentos de ma-

deira.

As várias propostas da Mapei para 

SOFT COVERING INSTALLATION SYSTEMS

HOSPITALITY

Em destaque na Domotex 
MAPECOAT WET & 
DRY R11, acabamento 
protetor transparente para 
pavimentos resilientes 
de qualquer tipo, 
particularmente adequado 
para ambientes de uso 
civil e comercial.



a madeira foram destacadas na 

feira: os adesivos ULTRABOND, 

à base de polímeros sililatos e de 

baixíssima emissão de compos-

tos orgânicos voláteis (VOC), têm 

características excecionais de 

viscosidade e trabalhabilidade e 

excelente teor de linha. Entre es-

tes, ULTRABOND ECO S968 1K, 

adesivo monocomponente com-

pletamente isento de solventes para o assentamento de madeira 

maciça e pré-acabada, em qualquer tipo de suporte, incluindo 

betonilhas radiantes.

Entre outras propostas, o acabamento de óleo uretânico de baixo 

odor ULTRACOAT OIL COLOR para a coloração de pavimentos 

de madeira. ULTRACOAT OIL COLOR é pintável com os aca-

bamentos bicomponentes da linha ULTRACOAT, tintas à base 

de água, 100% poliuretânico não amarelece, para uma proteção 

superficial e uma longa durabilidade, para o uso civil, comercial e 

médio e intenso tráfego.

A Mapei também apresentou o ULTRACOAT TOP DECK OIL, o 

acabamento a óleo para o tratamento de pavimentos de madeira 

em exteriores. O óleo, com efeito natural ou cor de teca, protege 

a madeira no exterior, por exemplo, na borda da piscina ou nos 

terraços, do sol, da degradação e da proliferação de fungos e 

bolores de madeira. A versão natural não altera a cor original da 

madeira, enquanto a versão de teca dá a cor dourada clássica 

deste tipo de madeira.

ULTRACOAT SPORT SYSTEM PARA PAVIMENTOS DES-
PORTIVOS DE MADEIRA
Já apresentada com sucesso na FSB 2017, a feira internacional 

dedicada à infraestrutura desportiva que acontece em Colônia, 

a Mapei mais uma vez propôs o ULTRACOAT SPORT SYSTEM, 

sistema de acabamento à base de água para envernizar e colorir 

campos desportivos de madeira, que consiste em três produtos 

específicos:

• ULTRACOAT PREMIUM BASE, primário à base de água bicom-

ponente com elevado poder isolante, excelente cobertura, bom 

afagamento e de fácil aplicação;

• ULTRACOAT HT SPORT, acabamento poliuretânico à base de 

água bicomponente especialmente estudado para responder às 

exigências de pavimentos desportivos 

de madeira;

• ULTRACOAT SPORT COLOR, verniz 

pigmentado acrílico à base de água 

monocomponente (disponível em oito 

cores diferentes) adequado para traçar 

linhas de sinalização e coloração de 

áreas de recreio das pavimentações.

A próxima edição desta importante fei-

ra internacional será realizada sempre 

na Feira de Hannover, Alemanha, de 11 

a 14 de janeiro de 2019.

LINEA
ULTRACOAT
SISTEMI DI PROTEZIONE
PER IL PARQUET

SISTEMA FINITURA ALL’ACQUA
PER PAVIMENTI SPORTIVI IN LEGNO

Ultracoat
Sport System
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O GEV FAZ 21 
ANOS DE VIDA 
MAPEI HÁ MUITOS ANOS AO LADO 
DO RECONHECIDO NETWORK 
PROFISSIONAL
Nasceu na Alemanha, há 21 anos, a Associação para os Ma-

teriais de Assentamento com Emissão Controlada GEV (acróni-

mo de Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, 

Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), que ao longo de duas décadas 

estabeleceu novos critérios de segurança para o setor da cons-

trução, através de um sistema de certificação capaz de garantir 

padrões elevados de segurança tanto para o aplicador como 

para o cliente final. 

A associação, com sede em Düsseldorf, criou a EMICODE, um 

sistema que permite examinar de forma unívoca os produtos 

para a construção, certificando os que apresentam baixas emis-

sões de compostos voláteis (VOC). Até à fundação do GEV não 

existiam critérios vinculantes para a avaliação das emissões dos 

materiais para o assentamento. Hoje a EMICODE é uma marca 

consolidada, que orienta e ajuda na escolha dos produtos: apli-

cadores, projetistas e distribuidores podem avaliar de forma clara 

as propostas do mercado em termos de sistemas e tecnologias 

com baixas emissões, utilizando um sistema de classificação se-

guro e imparcial.

EM DEFESA DA SAÚDE
Arquitetos e projetistas em geral exigem produtos certificados 

para uma construção eco-sustentável e amiga do ambiente.

Mapei, consciente desta exigência já há muito tempo, aderiu ao 

GEV em 2005. De facto, a salvaguarda do ambiente, sustentabili-

dade, saúde e segurança são desde sempre alicerces da filosofia 

empresarial da Mapei.

Atualmente o Grupo Mapei é a empresa que detém o número 

mais elevado de licenças GEV, oferecendo aos seus clientes uma 

ampla gama de produtos da classe EC1PLUS (“de baixíssima emis-

são”).  Além disso, é importante destacar que Uwe Gruber, Ge-

neral Manager da filial alemã do Grupo Mapei, é ativo desde 2012 

no conselho do GEV e desde janeiro de 2016 é Vice-Presidente. 

“A EMICODE teve uma grande influência” afirmou Gruber “em 

fornecer aos aplicadores, projetistas e distribuidores um sistema 

capaz de orientar a sua escolha de produtos e de sistemas de 

baixa emissão. Hoje a EMICODE é indiscutivelmente um garantia 

de qualidade e de defesa da saúde dos aplicadores e dos utili-

zadores dos ambientes onde são utilizados os materiais para o 

QUALIDADE CERTIFICADA
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assentamento de pavimentos. Neste sentido, é preciso sublinhar 

que o envolvimento e desempenho dos fabricantes nacionais e 

internacionais são fundamentais para desenvolver novas tecno-

logias neste segmento”. 

Atualmente o GEV pode contar com 124 fabricantes, dos quais, 

metade são de países não Europeus. Mais de 5.000 produtos 

são submetidos a este processo de certificação e este número 

continua a crescer. 

UM POUCO DE HISTÓRIA
Porque foi fundado o GEV? A seguir à Segunda Guerra Mundial o 

contexto era muito diferente: nos anos 50 não havia a preocupa-

ção dos possíveis danos provocados pelos materiais utilizados 

para o assentamento dos pavimentos. A proteção dos trabalha-

dores e dos utilizadores finais estava subordinada ao crescimen-

to económico. Nas décadas seguintes a percentagem de sol-

ventes foi lentamente reduzida até chegar a serem praticamente 

proibidos na formulação dos produtos. Este desenvolvimento foi 

uma exigência da BG Bau (uma seguradora alemã com sede em 

Berlin que opera no setor da construção e dos serviços ligados a 

este segmento) através o Gisbau, o sistema de informação sobre 

os materiais perigosos. Este sistema forneceu a primeira orienta-

ção para a proteção do trabalho e depois, nos anos 90, graças 

às conquistas tecnológicas, passou-se a uma redução drástica 

dos compostos orgânicos voláteis.

A 24 de Fevereiro de 1997, alguns entre os mais importantes 

fabricantes de materiais para o assentamento de pavimentos 

reuniram-se para desenvolver a EMICODE e ir ao encontro das 

exigências de proteção dos trabalhadores do setor, mas tam-

bém dos consumidores e do ambiente. O desenvolvimento da 

EMICODE ultrapassou qualquer expetativa inicial. Esta marcação 

oferece critérios de avaliação das emissões dos produtos verifi-

cados por análises de laboratório isentos e não concorrenciais. 

Garante também uma vigilância cuidadosa, que se torna possível 

graças aos controles por amostra que se fazem aos produtos 

que obtiveram a certificação. 

Sob a pressão do mercado, o âmbito de influência da EMICO-

DE expandiu-se, até abranger quase todos os produtos do setor 

da construção utilizados em interiores. A EMICODE incluiu assim 

novos grupos de produtos, além dos materiais para o assenta-

mento de pavimentos.

O sucesso desta iniciativa está ligado também à envolvência e 

desempenho dos produtores: é importante que estes estejam 

dispostos a submeter os próprios produtos a tais verificações. 

“Um fator de sucesso fundamental para o GEV é aquele de ser 

em linha com o mercado” afirma Klaus Winkles, administrador do 

GEV “Não se trata de fabricar os melhores produtos possíveis, 

mas de suportar uma iniciativa do setor que traga vantagens a 

todos as partes envolvidas. Medições e ensaios realizados por 

particulares podem não ser isentos e provocar erros de avalia-

ção, enquanto que, nestes 21 anos, a classificação por classes 

de emissão fez aumentar sempre mais a confiança dos aplicado-

res e consumidores no GEV.

Este artigo foi traduzido do artigo da Realtà Mapei n.20, revista editada pela filial 
alemã Mapei GmbH, que agradecemos.

Para mais informações consultar www.mapei.pt, www.mapei.

com e www.emicode.com

O DESEMPENHO 
DOS FABRICANTES 
É DE GRANDE 
IMPORTÂNCIA PARA 
DESENVOLVER 
NOVAS 
TECNOLOGIAS

»
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AUMENTA A PROCURA DE PRODUTOS COM 

BAIXO ODOR

Atualmente passamos cerca do 80 a 90% do nosso tempo em 

ambientes fechados, respirando até 20 metros cúbicos de ar por 

dia: uma boa razão para nos preocuparmos com a qualidade 

do ar, que pode influenciar o nosso bem-estar habitacional e a 

nossa saúde.

Nos últimos anos aumentou a consciência comum para com as 

temáticas da eco-sustentabilidade e a saúde, por isso o tema da 

qualidade do ar tornou-se sempre mais relevante. Neste sentido, 

no setor da construção tem vindo a aumentar a procura de pro-

dutos que não são nocivos à saúde dos utilizadores e dos consu-

midores finais, que valorizam e requerem sempre mais produtos 

que salvaguardem a saúde, o ambiente e que não apresentam 

odores desagradáveis. 

São estas as razões que explicam o desenvolvimento de produ-

tos para o assentamento de pavimentos com baixas emissões 

de compostos orgânicos voláteis (VOC) e maus odores reduzi-

do. Neste âmbito os produtos da Mapei com baixas emissões 

podem dar um grande contributo: a partir dos primários, às ar-

gamassas de regularização, até aos adesivos, é possível reali-

zar uma operação de assentamento que seja ao mesmo tempo 

segura, com baixo nível de emissões e maus odores reduzidos.

AR INTERIOR DE QUALIDADE PARA O NOSSO BEM-ESTAR
A qualidade do ar nos ambientes interiores (Air Quality – IAQ) 

é um importante fator para a avaliação do bem-estar: cerca de 

20% da população europeia sofre de asma e outras doenças 

alérgicas, causadas por substâncias normalmente presentes nos 

ambientes interiores.

Numerosos fatores podem determinar a qualidade do ar interior 

das nossas habitações: as combustões (cigarros, velas e incen-

sos), a ventilação, os produtos utilizados como detergentes e 

perfumes, móveis e produtos para a construção emitem com-

postos orgânicos voláteis (VOC) que influenciam o ar em ambien-

tes fechados. Alguns compostos orgânicos são inócuos para a 

nossa saúde, mas outros podem ser tóxicos e cancerígenos, 

como o benzeno dos carburantes ou o formaldeído presente nal-

guns móveis. É indispensável por isso preservar a qualidade do 

ar interior: é boa prática utilizar, na fase de projetos novos e na-

reabilitação, exclusivamente materiais que contêm substâncias 

não nocivas ou pelo menos com um baixo nível de substâncias 

nocivas.

O BEM-ESTAR COMEÇA PELO CHEIRO
A perceção dos cheiros constitui um dos sentidos principais e 

elementares do homem. Apesar dos cheiros serem registados de 

forma muito diferente e subjetiva de pessoa por pessoa, o seu 

efeito é diretamente ligado às nossas emoções e representa um 

elemento determinante de avaliação da qualidade e conforto dos 

ambientes habitacionais e profissionais. Neste sentido, a presen-

ça de maus odores nos ambientes interiores é sempre uma ra-

zão de desconforto, mau-estar e baixa qualidade. Por isso, nos 

últimos anos é sempre mais recorrente verificar a qualidade e 

quantidade de emissões que os materiais construtivos libertam 

no ar nos ambientes interiores.

AS FONTES DE CHEIROS DE VOC NO AR DE AMBIENTES INTERIORES
Os compostos orgânicos voláteis (VOC) libertos nos ambientes 

interiores podem ser percecionados pelo nosso sentido de olfato 

só a partir de uma certa concentração. Os produtos certificados 

de baixas emissões apresentam odores impercetíveis durante a 

fase de preparação e aplicação e, uma vez secos são pratica-

mente inodoros. 

Tais produtos contribuem para a realização das certificações in-

ternacionais LEED (Leadership in Energy and Environmental De-

sign) ou BREEAM (Building Research Establishment Environmen-

tal Assessment Method), no âmbito da qualidade ambiental interior. 

Mas uma orientação segura e fiável acerca dos produtos para a 

construção de baixa emissão de compostos orgânicos voláteis 

QUALIDADE
DO AR
INTERIOR:
UM DRIVER PARA
A MAPEI

QUALIDADE CERTIFICADA
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A formulação A 

resultou ter uma menor 

intensidade de odor 

relativamente a B

A formulação A apre-

sentou um odor mais 

aceitável que a B 
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EL A formulação A apre-

sentou um odor mais 

agradável que a B 

A

A
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B

é aquela que oferece desde há 21 anos o GEV através da EMI-

CODE, uma vez que apresenta-se como uma marcação para o 

ambiente protegido, isento e não competitivo e que classifica os 

materiais para o assentamento de pavimentos e produtos para 

a construção com base às emissões dos compostos orgânicos 

voláteis dos próprios materiais. O certificado oferece uma impor-

tante contribuição para o ambiente, para o conforto habitacional 

e para a qualidade do ar nos ambientes interiores. 

Mapei desde há muitos anos desenvolveu produtos com baixís-

simas emissões de VOC, isentos de solventes e capazes de ga-

rantir uma boa qualidade do ar nos edifícios onde são utilizados, 

para o bem-estar dos aplicadores e dos utilizadores finais.

Desde 2005 estes produtos podem exibir a marcação EC1 (de 

baixíssima emissão de compostos orgânicos voláteis) e desde 

2010, a marcação EMICODE EC1 PLUS (de baixíssima emissão 

de compostos orgânicos voláteis-PLUS).

Este artigo foi traduzido do artigo da Realtà Mapei n.20, revista editada pela filial 
alemã Mapei GmbH, que agradecemos.

ULTRABOND ECO 195

Convence mesmo os olfatos mais finos
Para ir ao encontro do mercado os laboratórios de I&D da Mapei desenvolve-
ram um adesivo para pavimentos têxteis com baixíssimas emissões decom-
postos orgânicos voláteis (VOC) e odor reduzido. ULTRABOND ECO 195 é um 
adesivo em dispersão aquosa com odor reduzido que apresenta uma película 
endurecida rígida e coesiva, com uma elevada resistência ao corte, adequado 
para a colagem em interiores de pavimentos têxteis com reverso de qualquer 
tipo e agulhados, sobre todos os suportes absorventes e estáveis à humidade 
normalmente utilizados na construção civil. É indicado para trafego e cargas 
normais e intensos em ambientes residenciais e comerciais para o trafego 
de cadeiras de rodas (em conformidade com a EN 12529) e para suportes 
radiantes.
Apresenta-se sob forma de uma pasta de cor branca pronta a usar, com odor 
reduzido durante a aplicação e após a colocação em exercício do pavimento 
(segundo ISO 1600-28). Tem um tempo aberto alongado: é por isso particular-
mente indicado para alcatifa com desenhos. Tem uma excelente molhagem do 
reverso dos revestimentos, não é inflamável, é isento de solventes e certificado 
EMICODE EC1 Plus (de baixíssimas emissões de compostos orgânicos voláteis) 
e dispõe da marcação Blauer Engel (RAL UZ-113).

Como foi avaliado?
Após ter escolhido, dentro de numerosas formulações, as duas que apresen-
tavam melhores características técnicas, as mesmas foram analisadas por um 
laboratório externo, quer em termos de emissões de VOC, quer em termos de 
odor.

• AS EMISSÕES VOC: “ISO 1600-Indoor Air parts 3, 6 e 9 e EN 16516 – 
Contruction products – Assessment of release of dangerous substances 
– Determination of emissions into indoor air” 

A formulação A resultou ter baixíssimas emissões de VOC e poderia obter as 
certificações EC1PLUS do GEV e Der Blauer Enge.

• ODOR: “ISO 1600-28 Part 28: Determination of odour emissions from 
building products using test chambers”

As duas formulações A e B foram analisadas por uma grupo de pessoas, com-
posto por mulheres e homens, que avaliaram o odor em termos de intensidade, 
aceitação e tom hedónico (odor mais ou menos agradável). 
A formulação A resultou a melhor quer em termos de emissões de VOC, quer 
em termos de odor. Neste sentido a Mapei escolheu proceder com a formula-
ção A para a criação de um adesivo com baixíssimas emissões de compostos 
orgânicos voláteis (VOC) e odor reduzido: ULTRABOND ECO 195.

A
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O desenvolvimento da reabilitação urbana, sobretudo nas áreas 

metropolitanas de Lisboa, Porto e Coimbra e a tendência, sem-

pre mais vincada, de encomendar projetos de construção eco 

sustentável, estimulam o avanço da ciência e tecnologia dos 

materiais e aumentam o nível de exigência das competências 

técnicas dos profissionais, produzindo o aparecimento de novos 

produtos, novos sistemas e novos métodos de projetar, cons-

truir e aplicar. Neste contexto, uma formação mais exigente, mais 

especializada e de qualidade é uma ferramenta cada vez mais 

indispensável para os profissionais do setor da construção. 

A Mapei, de acordo com a estratégia do Grupo e atenta às exi-

gências locais, lançou para 2018 a marca MAPEI ACADEMY, 

uma marca umbrella para todas as formações, seminários e 

apresentações que, de forma articulada e interligada, a empresa 

organiza para abordar as temáticas mais atuais do setor e di-

vulgar produtos, soluções e técnicas de aplicação sempre mais 

inovadoras, num ambiente que proporciona a troca de opiniões e 

experiências entre todos os intervenientes. 

A MAPEI ACADEMY reúne programas focados em 4 targets, 

cada um com as suas especificidades e exigências.

PROGRAMA PROJETA – PARA PROJETISTAS
A evolução dos estilos de vida e da arquitetura moderna trans-

formou o conceito das coberturas, combinando a sua função 

de proteção e segurança com uma vertente habitacional e de 

verdadeira qualidade de vida. Coberturas, varandas e terraços 

são cada vez mais um prolongamento ideal do interior de uma 

habitação, são espaços multifuncionais nos quais se passa o 

FORMAÇÕES

tempo livre. Mapei, desde sempre atenta às novas exigências 

de projeto, propõe uma ampla gama de produtos e sistemas 

de impermeabilização, ideais para serem utilizados tanto em 

estruturas de nova construção, como na reparação e reabili-

tação de varandas, terraços e coberturas existentes. Soluções 

que cumprem com o objetivo de garantir uma impermeabiliza-

ção fiável e duradoura, em linha com os princípios da susten-

tabilidade certificada e de salvaguarda do ambiente e da saúde 

do aplicador e utilizador final. 

Neste sentido, a Mapei definiu um programa de 5 seminários 

nacionais dedicados aos projetistas para debater o tema ROOF. 

A grande preocupação da Mapei na preparação destas ações 

foi na definição da abordagem desta importante temática. De 

acordo com a filosofia da empresa e graças à vasta gama de 

soluções disponíveis, nos seminários da Mapei esta temática é 

tratada de forma integral e utilizando a técnica do problema-so-

lução. Com esta orientação, são apresentados sistemas interli-

gados que permitem uma intervenção eficaz e duradoura. Esta 

abordagem permite aos intervenientes de pensar no projeto de 

novas construções ou reabilitações de maneira mais transversal, 

facilitando a escolha dos materiais a prescrever. 

O primeiro seminário técnico nacional decorreu no mês de março 

em Aveiro, sendo que os próximos decorarão nos meses de abril, 

junho, julho, setembro e outubro. 

PROGRAMA PROFORM – PARA APLICADORES ESPE-
CIALIZADOS
Uma condicionante fundamental para o resultado final dos sis-

temas construtivos e dos materiais prescritos é seguramente a 

MAPEI
ACADEMY
O PROGRAMA DE FORMAÇÃO
DA MAPEI



  35/2018  RM   13

materiais de construção, os quais devem necessariamente co-

nhecer as vantagens e os elementos diferenciadores dos mate-

riais que comercializam. Também neste âmbito a Mapei dedica 

muita atenção, organizando várias sessões de formação/infor-

mação ao longo do ano com um particular enfoque nos argu-

mentos que favorecem a venda dos materiais.

 

PROGRAMA DE CURSOS PARA INSTITUTOS E UNIVER-
SIDADES
Apostar na formação quer dizer também apostar no futuro, é por 

isso que a Mapei colabora com Institutos e Universidades relacio-

nados com o setor da construção para realizar sessões técnicas 

no âmbito académico.

Para mais informações contactar o departamento de marketing 

através do e-mail marketing@mapei.pt.

aplicação. Uma correta ou incorreta aplicação determina normal-

mente o sucesso ou insucesso da intervenção, além de evitar ou 

provocar reclamações. É por isso, que a Mapei aposta desde há 

muitos anos na formação de aplicadores especializados, na par-

tilha de noções e informações acerca dos materiais e das mais 

atuais e corretas técnicas de aplicação. Para este efeito, desde 

2008 a empresa criou o programa PROFORM. 

O PROFORM é composto por 10 ações, 5 realizadas para clien-

tes da zona centro e norte do país e 5 para clientes da zona cen-

tro e sul, que cada ano são revistas de acordo com as tendências 

e as práticas mais atuais do mercado. 

O dia de formação é constituído por dois momentos: uma pri-

meira parte  teórica para enquadrar o tema e os materiais que 

serão utilizados e uma segunda parte prática, para conhecer os 

materiais e partilhar as técnicas de aplicação mais adequadas.

SEMINÁRIOS INFORMATIVOS - PARA TÉCNICOS DE CÂ-
MARAS MUNICIPAIS 
A partir de 2017 a Mapei estruturou um programa de seminários, 

dedicados aos técnicos das câmaras municipais, para abordar 

as temáticas da realização, manutenção e reabilitação de sis-

temas saneamento, estradas e espaços públicos. Com estas 

ações a Mapei pretende sensibilizar os participantes para solu-

ções que garantem um resultado efetivo, seguros e com uma 

maior durabilidade.  

PROGRAMA DE CURSOS PARA DISTIBUIDORES 
Determinante no processo de circulação de materiais e soluções 

adequadas e certificadas são seguramente os distribuidores de 
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OBRA DE REFERÊNCIA ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

 A conjugação de esforços entre a Junta 

de Freguesia da Feteira, a Câmara Muni-

cipal de Angra do Heroísmo e o Executivo 

regional tornou possível a construção do 

Centro Comunitário desta freguesia da 

ilha Terceira. Trata-se do cumprimento de 

um compromisso assumido pelo Gover-

no dos Açores com os Feteirenses, cujo 

sonho agora se concretiza. A realização 

desta importante estrutura local fica tam-

bém a dever-se ao empenho, ao trabalho 

e à juventude de espírito dos habitantes 

da freguesia.

Da autoria do Arq.º Marcos Ormonde 

Aguiar (MOA Arquitectura), o Centro Co-

munitário da Feteira dispõe de um ATL e 

de um centro de convívio para a terceira 

idade, representando um investimento de 

cerca de 550 mil euros.

A colaboração da Mapei
A Mapei, muito bem representada no Ar-

quipélago dos Açores, foi protagonista 

desta importante obra para a comunida-

de local. Em colaboração com o distri-

buidor Somar, Sociedade Terceirense de 

Materiais de Construção Lda forneceu os 

produtos para a realização do isolamento 

térmico pelo exterior, impermeabilização e 

assentamento de cerâmica e pedra natu-

ral. 

Nas fachadas exteriores do corpo princi-

pal do edifício foi aplicado o nosso sistema 

de isolamento térmico pelo exterior com 

a utilização do MAPETHERM AR2 como 

adesivo, para a colagem dos painéis ter-

mo isolantes e como barramento dos 

mesmos painéis, mediante aplicação de 

duas demãos, com a colocação da rede 

em fibra de vidro entre a primeira e segun-

da demão. Relativamente ao acabamen-

to, foi utilizado o sistema QUARZOLITE, 

caracterizado pelo primário QUARZOLITE 

BASE COAT e a seguir QUARZOLITE TO-

NACHINO PLUS 1,2 mm na cor branca. 

Na entrada principal do edifício nomeada-

mente no pavimento e paredes, as pedras 

de basalto foram coladas com KERALAS-

TIC T, adesivo poliuretânico bicompo-

nente de elevadas prestações, da classe 

R2T, para o assentamento de ladrilhos em 

cerâmica e material pétreo sobre qual-

quer tipo de suporte. Para a betumação 

das juntas deste revestimento foi utilizado 

ULTRACOLOR PLUS na cor preta, uma 

argamassa de elevadas prestações, mo-

dificada com polímero, antieflorescências, 

para a betumação de juntas de 2 a 20 

CENTRO 
COMUNITÁRIO 
DA FETEIRA
CONJUGAÇÃO DE ESFORÇO CONCRETIZA O NOVO CENTRO 

COMUNITÁRIO DA FETEIRA

1
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mm, de presa e secagem rápida, hidror-

repelente com DropEffect® e antifungos 

com tecnologia BioBlock®.

Na cobertura do edifício, sobre a betonilha 

existente, foi realizada uma impermeabili-

zação contínua com a nossa membrana 

líquida elástica e com fibras AQUAFLEX 

ROOF na cor cinzento, aplicada em duas 

demãos cruzadas. 

Nos interiores, nas zonas húmidas (ca-

sas de banho e cozinha), quer nas pare-

des e quer nos pavimentos, foi aplicado 

um dos sistemas de impermeabilização e 

assentamento de cerâmica mais utilizado 

em Portugal: MAPELASTIC, argamassa 

cimentícia bicomponente elástica   para 

a impermeabilização; KERAFLEX EXTRA 

S1 + ULTRACOLOR PLUS na cor bran-

ca para a colagem e betumação, sobre o 

MAPELASTIC, dos revestimentos cerâmi-

cos de vários formatos.

FICHA TÉCNICA
Centro comunitário da Feteira, Angra do 

Heroísmo

Período de construção: 2016-2018
Intervenção Mapei: fornecimento de 

produtos para a realização do isolamento 

térmico pelo exterior, impermeabilização e 

assentamento de cerâmica e pedra natural.

Projetista: Arq. Marcos Ormonde Aguiar 

(MOA Arquitetura)

Cliente: Casa do Povo da Feteira

Empresa de construção: Domusplanet

Empresa Aplicadora: Domusplanet

Distribuidor Mapei: Somar

Coordenação Mapei: Miguel Duarte

PRODUTOS MAPEI 
Isolamento térmico: 

Mapetherm AR2

Acabamentos: 

Quarzolite Base Coat, Quarzolite Tonachino 

Plus

Impermeabilização:

Mapelastic, Aquaflex Roof
Colagem e betumação de cerâmica e pedra: 

Keraflex Extra S1,Kerastic T, Ultracolor 
Plus

Para mais informações sobre os produtos 

Mapei, consultar o nosso site www.mapei.pt

EM PRIMEIRO PLANO
MAPETHERM AR2
Argamassa cimentícia, 
monocomponente, para a colagem 
e barramento de painéis termo-
isolantes em geral (polistireno 
expandido/extrudido, poliuretano 
expandido, fibras minerais, 
cortiça, etc.) em paredes ou tetos, 
diretamente sobre o reboco, 
alvenaria, ou betão.
Regularização de painéis termo-
isolantes com rede de reforço em 
fibra de vidro interposta sobre 
paredes em interiores e exteriores 
(isolamento térmico pelo exterior).

Foto 1. Centro Comunitário da Feteira

Foto 2. Pormenor da aplicação na cobertura 

2
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JOGO DE EQUIPA

SF Therm, faz parte de um projeto familiar consistente que per-

mite encarar com otimismo o futuro, mesmo com o mercado 

cada vez mais competitivo. A missão da empresa passa por dis-

ponibilizar ao mercado soluções de elevada qualidade, com um 

apoio técnico especializado e personalizado, não esquecendo 

um importante apoio logístico, focado no fornecimento eficaz e 

eficiente aos clientes.

O percurso desta empresa teve início em 2009, numa pequena 

loja em Canedo onde os fundadores, com uma experiência de 

mais de vinte e cinco anos no setor da construção civil, puderam 

desenvolver e enriquecer os seus conhecimentos e capacidades. 

Em 2014 a empresa deu um passo importante na sua estratégia 

de expansão e maior proximidade com seus clientes, mudando-

-se para um espaço amplo e mais visível que permite uma maior 

capacidade de resposta às exigências do mercado.

Atualmente a SF Therm situa-se, estrategicamente, na Rua Santa 

Maria da Feira nº 35, em Santa Maria da Feira, onde desenvolve o 

seu negócio, focado principalmente na comercialização de tintas, 

vernizes decorativos e sistemas de isolamento térmico (ETICS). É 

constituída por uma equipa jovem, dinâmica e especializada que 

aposta em soluções técnicas de qualidade e de vanguarda e se 

diferencia por procurar mais proximidade e partilha com os seus 

clientes, como ponto de partida para uma relação de confiança, 

continuada, duradoura, útil e funcional. Além disso, a SF Therm 

SF THERM
O NOSSO TRABALHO É O VOSSO 
SUCESSO!
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aposta num serviço de entrega imediata dos seus produtos, mui-

to apreciado e reconhecido pelos seus clientes.

A SF Therm posiciona-se, dentro do seu nicho, como uma em-

presa que mais do que produtos disponibiliza um leque completo 

de soluções na área da construção, aplicáveis tanto em novas 

construções como na reabilitação. Consciente dos atuais desa-

fios que o setor oferece, a SF Therm associa ainda serviços de 

acompanhamento e assistência técnica permanente em obra e 

ações de formação com parceiros/clientes e colaboradores.

Com o intuito de proporcionar aos seus clientes uma sempre 

maior variedade e qualidade de soluções e aumentar a sua com-

petitividade para responder às solicitações de uma mercado 

sempre mais exigente, em 2015 a empresa iniciou uma parceria 

comercial com a Mapei, focada no sistema de isolamento térmi-

co pelo exterior, nos sistemas de impermeabilização, assenta-

mento de cerâmica e pedra natural, e outros produtos químicos 

para a construção civil. Os alicerces desta recente parceria, são 

a qualidade dos produtos e sistemas e a confiança que a marca 

Mapei transmite ao mercado, sendo esta líder mundial no fabrico 

de adesivos, selantes e produtos químicos para a construção.

Desde aí a parceria tem proporcionado crescimento à empresa 

SF Therm, a todas as pessoas que nela estão envolvidas, tanto a 

nível pessoal como a nível de conhecimentos.

O ponto mais alto desta parceria, com muito orgulho por parte da 

SF Therm, é sem dúvida a instalação, em 2017, do primeiro sis-

tema de afinação automática da Mapei, ColorMap®, em Portugal. 

Uma máquina utilizada sobretudo para afinar a cor de qualquer 

produto de acabamento da Mapei para o sistema de isolamento 

térmico pelo exterior Mapetherm®.

Como nesta área tudo está em constante mudança e evolução, a 

SF Therm conta com o apoio técnico constante da Mapei.

Para o futuro, a SF Therm caminha no sentido de consolidar a 

sua posição no mercado, acompanhando a evolução do setor, 

com perspetivas de abertura de um novo espaço que lhe permita 

de alargar a sua área de ação.
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OBRA DE REFERÊNCIA ISOLAMENTO TÉRMICO PELO EXTERIOR

Ficha de obra
Urbanização Grijó, Vila Nova de 

Gaia

Período de construção: 
2017-2018

Intervenção Mapei: fornecimento 

de produtos para a realização do 

isolamento térmico pelo exterior.

Projetista: Concexec

Empresa de construção: 
Competir & Agradar, Lda

Distribuidor Mapei: SF Therm

PRODUTOS MAPEI 
Colagem e barramento:

Mapetherm AR2

Acabamentos:

Quarzolite Base Coat, Quarzolite 

Tonachino Plus

Ficha de obra
Urbanização, Oliveira de Azeméis

Período de construção: 2017

Intervenção Mapei: fornecimento 

de produtos para a realização do 

isolamento térmico pelo exterior.

Projetista: Arq. Jaime Silva

Empresa de construção: Fertati - 

Construções & Criatividades, Lda

Distribuidor Mapei: SF Therm

PRODUTOS MAPEI
Colagem e barramento:

Mapetherm AR2

Acabamentos:

Quarzolite Base Coat, Quarzolite 

Tonachino Plus



ADESIVOS • IMPERMEABILIZANTES 
PRODUTOS QUÍMICOS PARA A CONSTRUÇÃO

www.mapei.pt

A COR 
QUE SURPREENDE.

Acabamentos murais de elevada cobertura e resistência 
à sujidade para resultados surpeendentes. 
Tecnologia e estética em 1002 cores originais.
Mapei ao serviço da sua imaginação.
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Em 2016 a produção global de cimento 

foi estimada à volta dos 4,6 bilhões de 

toneladas (ver por exemplo o Cembureau 

Activity Report 2016). Esta quantidade se-

ria suficiente para produzir 15 bilhões de 

m³ de betão, ou seja cerca de 2 m³ para 

cada habitante do planeta. O betão é, de 

facto, o material para a construção mais 

utilizado, graças às suas boas proprieda-

des mecânicas, flexibilidade de utilização, 

durabilidade, por fim mas não menos im-

portantes, o custo competitivo. Por outro 

lado, a indústria do betão e do cimento 

Portland trazem preocupações do ponto 

de vista ambiental, ligadas principalmente 

à emissão na atmosfera de gás com efeito 

estufa.

O processo produtivo do cimento Portland 

está padronizado e amplamente descri-

to em muitas publicações. As matérias-

-primas (normalmente calcário e argila) 

são extraídas nas pedreiras, misturadas 

e seguidamente trituradas para preparar 

aquela que no jargão define-se como “fa-

rinha”. A farinha é utilizada como alimento 

para o forno onde é produzido o clinquer 

Portland. Depois o clinquer é moído junta-

mente com gesso e minerais secundários 

adicionais para obter o cimento Portland. 

As elevadas emissões de CO
2 

estão as-

sociadas principalmente à produção do 

clinquer; isto quer dizer que, de acordo 

com as normas sempre mais focadas na 

redução de emissões de gás com efeito 

estufa, os cimentos com baixo conteúdo 

de clinquer (e uma elevada quantidade 

de materiais cimentícios secundários – 

normalmente indicados como “SCMs”, 

acrónimo de Secondary Cementitious 

Materials – como calcário, pozolana, cinza 

volantes, escórias, etc.) tornaram-se mui-

to mais utilizados.

Nas últimas décadas a indústria do ci-

mento fez grandes passos em frente na 

substituição dos combustíveis tradicionais 

(como petcoke ou gás natural, utilizados 

para atingir as elevadas temperaturas ne-

cessárias para a produção do clinquer) 

com misturas de diversas substâncias, 

provenientes de fontes renováveis ou de 

materiais reciclados.

Os recentes progressos tecnológicos na 

produção do clinquer e a utilização de 

materiais cimentícios secundários levaram 

a uma diferente química e mineralogia do 

clinquer, que deve ter tido em conta para 

produzir cimentos de qualidade. A optimi-

zação das prestações do cimento tornou-

-se, portanto, uma abordagem multidisci-

plinar que requer uma gestão correta dos 

dados físico-mecânicos, mineralógicos e 

de microscopia.

Quais são as técnicas analíticas 
mais uteis para estudar o cimento?
Quando se trata de perceber as diferen-

ASSISTÊNCIA 
TÉCNICA 
DE NÍVEL ELEVADO
PARA A MODERNA INDÚSTRIA 
DO CIMENTO
AS TÉCNICAS ANALÍTICAS DISPONÍVEIS NOS 

LABORATÓRIOS DE I&D DA MAPEI COM ELEVADA 

ESPECIALIZAÇÃO

O PARECER DO ESPECIALISTA
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ças entre várias amostras de cimento, 

ter à disposição um laboratório analítico 

bem equipado é seguramente uma gran-

de ajuda. Grandes diferenças podem ser 

observadas do ponto de vista da reativi-

dade e das propriedades físicas após a in-

trodução dos combustíveis secundários e 

a utilização de SCMs. Diferentes técnicas 

analíticas ajudam a avaliar a influência de 

diferentes parâmetros. 

Neste artigo trataremos aquelas que, se-

gundo a nossa opinião, são as técnicas 

mais importantes. O foco será no signifi-

cado de cada técnica como instrumento 

analítico e não nos princípios científicos 

subjacentes. A moderna indústria do ci-

mento requer um elevado grau de assis-

tência técnica e portanto só as empresas 

de nível elevado, com uma elevada es-

pecialização na química e mineralogia do 

cimento e na formulação de adjuvantes, 

podem ser consideradas parceiros fiáveis. 

Todas as técnicas descritas a seguir (e 

muitas outras ainda) estão disponíveis nos 

Laboratórios de I&D da Mapei, de elevada 

especialização.

Particle size distribution
A particle size distribution (PSD) de um 

cimento é na prática uma descrição do 

número e da dimensão das partículas que 

o compõe. Esta pode ser analisada com 

diferentes metodologias; a mais utilizada 

é seguramente a difração laser. No mer-

cado existe uma variedade de instrumen-

tos para este efeito, com o pó que pode 

ser disperso num fluxo de ar seco ou num 

líquido não reativo (exemplo etanol). A 

PSD pode ser utilizada como parâmetro 

de controlo de qualidade (para monitorar 

a finura, normalmente focalizado num diâ-

metro de partículas específico) e como um 

valor médio para avaliar a prestação do 

processo de moagem do cimento. Este 

último método prevê a construção da cha-

mada “Curva de Tromp”, graças à qual se 

pode determinar a otimização do proces-

so. Os adjuvantes de moagem têm então 

um papel crucial na eficiência do separa-

dor (a máquina que nos modernos pro-

cessos de moagem do cimento permite 

ter um material com uma finura altamente 

controlada): um adjuvante bem projetado 

pode reduzir a quantidade de desperdício 

e minimizar o bypass.

Fluorescência com Raios-X 
O método da fluorescência com Raios-X 

permite obter a composição química de 

um cimento e substituiu a análise manual 

do clinquer e dos outros componentes na 

maior parte dos laboratórios. É uma téc-

nica rápida, fiável e relativamente simples 

para determinar a composição química 

de uma amostra, permitindo controlar a 

constância da composição, a presença 

de elementos menores e assim posterior-

mente. 

Difração com Raios-X (Quantitativa) 
A difração com Raios-X quantitativa (me-

dida com o método Rietveld) é um ins-

trumento excelente para avaliar as fases 

cristalinas nos minerais. Esta técnica re-

vela importantes características dos mi-

nerais que constituem o cimento, entre as 

quais, a presença e quantidade de fases 

individuais, os tipos de sulfato de cálcio, 

o polimorfismo dos silicatos de cálcio, alu-

minatos e ferrite, a presença de cal livre, 

portlandite e álcalis. Todas estas informa-

ções servem de guia para a regulação do 

processo de produção do cimento. Em 

particular, este instrumento constitui um 

potente aliado na resolução dos proble-

mas de prestações no terreno. 

Análise termo gravimétrica (TGA)
Na análise termo gravimétrica (TGA) uma 

amostra de material é aquecida a par-

tir de uma temperatura muito baixa (ex. 

-40ºC) até a uma temperatura elevada (ex. 

1000ºC) e são registadas todas as altera-

O PARECER DO ESPECIALISTA
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Imagem 1. Imagem de microscópio óptico com luz 

indireta. Alite (em azul), Belite (em castanho) e fases 

intersticiais (alumínio em cinzento escuro e ferrite 

em cinzento claro), são facilmente reconhecíveis. 

Imagem 2. Imagem SEM de partículas de cimento 

provenientes do retorno do separador moídas sem 

aditivo: notam-se aglomerados de partículas finas à 

volta de partículas maiores.

Imagem 3. Imagem SEM de cimento moído com 

adjuvante Mapei: a percentagem de partículas 

finas é muito menor e a aglomeração é fortemente 

reduzida. 

ções de peso. Esta análise permite ava-

liar numerosas características do cimento 

acabado, como a pré-hidratação, o teor 

de calcite, o teor de anidrite e do sulfato 

de cálcio desidratado, de forma quantita-

tiva.

Normalmente esta técnica é acompanha-

da pela DTA (Análise Térmica Diferencial) 

que adiciona informações relativas à troca 

de calor (mostrando-se transformações e 

trocas de fases são processos exotérmi-

cos ou endotérmicos). TGA e DTA podem 

ser muito úteis para diagnosticar diferen-

tes problemas de prestações ligados à 

qualidade do cimento, fluidez após o ar-

mazenamento e pré-hidratação. 

Calorimetria diferencial de varredu-
ra (DSC)
A calorimetria diferencial de varredura 

(DSC) é parecida coma a TGA-DTA, com 

a diferença que os valores registrados 

não se referem às perdas de peso mas 

às transferências de calor. Esta técnica 

permite quantificar a energia associada 

aos fenómenos provocados pelas trocas 

de temperatura. Na análise do cimento, 

a DSC é particularmente precisa na de-

terminação da taxa de desidratação do 

gesso, atuando como um parâmetro de 

guia para as operações de controlo do 

processo de moagem. Em geral, a taxa de 

desidratação do gesso influência as pres-

tações do cimento de várias formas: uma 

taxa errada pode influir negativamente no 

perfil de hidratação do cimento, modificar 

a sua cinética, influir na trabalhabilidade 

quando estiver sob forma de argamassa e 

no abaixamento (slump) do betão.  

Calorimetria isoterma e adiabática
A calorimetria isoterma é um instrumen-

to excelente para determinar a cinética 

e o processo de hidratação do cimento. 

O perfil de hidratação do cimento que se 

obtêm nos ensaios calorimétricos permi-

te fazer previsões acerca do balanço dos 

sulfatos, o potencial desenvolvimentos 

das resistências e a compatibilidade do 

cimento com os adjuvantes para betão. 

A calorimetria isoterma, é também uma 

técnica muito útil para comparar e avaliar 

perfis de hidratação nos casos em que 

os adjuvantes para cimento tenham sido 

utilizados para melhorar as resistências 

mecânicas. 

A calorimetria adiabática é um instrumento 

complementar ao anterior. As cinéticas de 

hidratação são estudadas com as tempe-

raturas geradas pelo calor da reação do 

cimento, sem qualquer correção, como 

acontece nos instrumentos isotermos. 

Neste caso são utilizadas amostras de 

betão ou argamassa para simular melhor 

as condições de utilização. Assim é pos-

sível monitorar e resolver problemáticas 

do betão de forma mais eficiente, além 

de ser um método útil para investigar as 

interações entre adjuvantes para cimento 

e adjuvantes para betão. 

Microscopia (SEM é ótica)
As fazes da cozedura, arrefecimento e as 

condições do processo do forno são dire-

tamente responsáveis da reatividade das 

fases do clinquer e da qualidade comple-

xiva do cimento. A análise de microscopia 

ótica revela características do processo 

de cozedura do clinquer, quais: a dimen-

são dos cristais e a sua distribuição da 

matriz; a atmosfera e as condições redu-

toras do forno; a temperatura de cozedu-

ra e os perfis de arrefecimento primários e 

secundários. A preparação das amostras 

de clinquer consiste na seleção de uma 

porção significativa de material que segui-

damente é triturado e peneirado de forma 

obter uma dimensão média homogénea 

dos grãos. A amostra é depois englobada 

com resina e afagada com instrumentos 

adequados para ser, por fim, observa-

da com luz indireta. Um exemplo desta 

amostra obtida nos nossos laboratórios é 

apresentada na Imagem 1.

A microscopia electrónica de varrimento 

(SEM) é um potente instrumento que pode 

ser utilizado para observar diretamente a 

forma e a distribuição de dimensões das 

partículas de cimento e das matérias-

-primas. Ao mesmo tempo, quando adi-

cionada à espectroscopia EDX, permite 

identificar a composição química das par-

tículas ou áreas específicas da amostra. A 

técnica demostrou-se extremamente útil 

para resolver problemáticas ligadas à fa-

rinha crua (a mistura de calcário e argilas 

utilizada para produção do clinquer) em 

reação à sua compatibilidade com o for-

no. A partir da observação das partículas 

de cimento é possível extrair importantes 

informações relativas à morfologia e pro-

priedades físicas do material (ver Imagem 

2 e 3).

Juntar as informações provenientes de 

todas estas técnicas de análise pode fa-

zer a diferença para conseguir satisfazer 

as exigências do mercado na moderna 

indústria do cimento.
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Juntamente com a empresa italiana Piacenti SpA, que dirigiu e 

realizou as intervenções de consolidação, também a Mapei, com 

os seus produtos e sistemas para o reforço de estruturas de ma-

deira, desempenhou um papel ativo nesta obra particularmente 

complexa e significativa.

A prestigiosa basílica, uma das igrejas cristãs mais antigas e re-

pleta de espiritualidade, foi construída por volta de 330 d.c. pelo 

imperador Constantino e sua mãe Elena sobre as ruínas de um 

antigo templo pagão, onde os primeiros cristãos celebraram o 

nascimento de Jesus. Reconstruída e alargada no século VI pelo 

imperador Justiniano I, tendo sido modificada de novo durante 

a era das Cruzadas e depois novamente nos séculos seguintes, 

é hoje um monumento de considerável importância histórica e 

artística.

Ao longo dos séculos, em torno da estrutura foram construídos 

um convento franciscano, um mosteiro ortodoxo e um mosteiro 

arménio. É por isso que hoje as três Igrejas - Católica Romana 

(ordem dos monges franciscanos), Ortodoxa Oriental e Arménia 

Ortodoxa - que administram conjuntamente este local de 

culto que, desde 2012, foi considerado Património Mundial da 

UNESCO.

Os recentes trabalhos de restauro deste monumento, símbolo 

do cristianismo, nunca interromperam o enorme fluxo de pere-

grinos e por esta razão, desde o início, foram caracterizados por 

uma grande complexidade logística, organizativa, fruto também 

da peculiaridade do sítio. Além disso, a articulada rede de com-

petências envolvidas e à enorme dificuldade de organização e 

transferência de todos os recursos necessários, tornaram esta 

intervenção muito laboriosa e lenta.

Na Igreja, de facto, vige o Status Quo, que regula os direitos es-

pecíficos das três comunidades religiosas com as quais a direção 

dos trabalhos deve constantemente lidar.

Foi somente graças a um trabalho de coordenação e diálogo, 

delicado e complicado, com as autoridades palestinianas, que foi 

possível desenvolver nos últimos seis anos um articulado e orgâ-

nico plano de pesquisa, análise e intervenção para o restauro dos 

elementos estruturais e decorativos internos e externos da igreja.

A singularidade deste importante local histórico, juntamente com 

a importância do projeto, determinara uma profunda e complexa 

fase de estudo e documentação das características construtivas 

do edifício, dos materiais que o constituem e do seu estado de 

conservação. 

Um documento publicado em 2000 pela UNESCO (Wenzel-S-

zaktilla-Pliett 2000) destacou o estado precário do telhado e os 

danos causados pelas infiltrações no reboco, nos mosaicos e 

no pavimento. Mais tarde, em 2010, uma equipa multidiscipli-

nar coordenada pelo consórcio de pesquisa da Universidade de 

Ferrara (Itália), emitiu um relatório completo sobre o estado de 

degradação do monumento, com o objetivo de desenvolver um 

projeto de restauro.

No dia 26 de agosto de 2013, a empresa Piacenti SpA, sele-

cionada na sequência de um concurso internacional, assinou o 

contrato para realizar os trabalhos de restauro e conservação no 

telhado, mediante a reabilitação das funções físico-mecânicas 

das treliças de madeira e a substituição dos painéis de chumbo 

da cobertura, por uma superfície de cerca de 2.000 m². Mais tar-

de, a mesma empresa obteve a seu cargo a realização de mais 

obras: o restauro das superfícies internas e externas em pedra e 

o reboco da igreja, os valiosos mosaicos de parede, a antecâma-

ra da entrada principal, as principais portas de madeira e metal e  

as arquitraves de madeira da colunata.

Os trabalhos, contratados pela Autoridade Nacional Palestiniana, 

que os delegou a uma Comissão Presidencial, são patrocinados 

por mais de 26 países de diversas religiões, particulares e bancos 

A IGREJA 
DA NATIVIDADE

EM BELÉM
MATERIAIS E TÉCNICAS DE ELEVADA CREDIBILIDADE E COMPATIBILIDADE 

UTILIZADAS PARA O REFORÇO E RESTAURO DAS ESTRUTURAS DE MADEIRA
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palestinos. Participaram ao projeto 64 entidades, entre empresas 

e especialistas, totalizando mais de 170 pessoas.

UMA OBRA QUE NÃO PARA 
Atualmente, trabalham ativamente na obra quatro equipas, com-

postas por operários italianos altamente especializados e coor-

denados por uma equipa técnica, com sede em Belém, também 

apoiados por um número similar de técnicos na sede da Piacenti 

SpA, em Itália.

A obra requer um controlo e coordenação constante e uma efi-

ciência máxima para respeitar o cronograma dos trabalhos, bem 

como o registo diário das áreas alvo da intervenção, dos produ-

tos usados e das metodologias utilizadas.

A definição do tipo de intervenção adequada a cada elemento 

deteriorado exigiu um estudo muito cuidadoso, através de ava-

liações diagnósticas e ensaios preliminares que envolveram, fre-

quentemente, consultores e especialistas nas várias áreas do 

restauro. Só desta forma foi possível abordar e resolver passo a 

passo as problemáticas ligadas às características do edifício, da 

engenharia estrutural, das análises diagnósticas, da reconstru-

ção dos eventos históricos da construção do edifício, etc.

Numerosas foram as dificuldades enfrentadas, tanto na fase de 

organização e estruturação da obra como na própria execução 

das inúmeras e complexas tipologias de intervenção: desde a 

preparação e posicionamento dos andaimes, ao desenvolvimen-

to de específicas tecnologias de intervenção para a cobertura 

(onde foi criada uma câmara de ar especial para permitir a ven-

tilação entre cada camada), para as treliças de madeira (onde 

foi executada uma substituição por porções danificadas com im-

plantes feitos do mesmo tipo de madeira antiga, usando um pro-

cedimento personalizado e desenvolvido para o tipo de estrutura 

e madeira presentes) e para as superfícies decoradas (objecto de 

um cuidadoso estudo arqueométrico e de um ciclo adequado de 

1

Foto 1 e 2. A Igreja da Natividade antes e depois 

da restauro da cobertura.

Foto 3. As estruturas de madeira da cobertura 

após o trabalho de reforço e restauro.

Foto 4. A estrutura de madeira treliça do telhado 

antes dos trabalhos de restauro.
2
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consolidação, limpeza e integração, de acordo com as metodo-

logias mais atualizadas).

ANÁLISES DIAGNÓSTICAS E ENSAIOS PARA ESCOLHER 
MAPEI
No que diz respeito aos materiais utilizados nesta intervenção, 

foram escolhidos mediante a realização de uma série de ensaios 

preliminares, realizados em laboratório e em obra, para verificar a 

sua aptidão relativamente aos parâmetros termo-higrométricos 

e às solicitações mecânicas. Em particular, as intervenções de 

reforço estrutural das treliças de madeira, mediante a realização 

de implantes e ancoragens, passou por um processo meticuloso 

para o desenvolvimento da técnica de intervenção, a escolha 

dos materiais e a relativa validação por meio de uma pesquisa 

de diagnostico. 

As análises realizadas, obtidas comparando o resultado do mo-

nitoramento científico (executado pela LegnoDoc Srl) e as amos-

tras, o produto escolhido foi o MAPEWOOD PASTE 140, resina 

epoxídica bicomponente de consistência tixotrópica para a co-

lagem de estruturas de madeira e a fixação das vigas de ligação 

3
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nas próprias estruturas. A resina escolhida é, de facto, uma ótima 

solução para a reabilitação das vigas das treliças, mediante an-

coragem de barras metálicas de aderência melhorada, uma vez 

que endurece sem retração, transformando-se num composto 

de excelente aderência, compatibilidade com a madeira e resis-

tência mecânica, garantindo uma união estrutural entre os dois 

materiais, graças aos índices de resistência à tração, flexão e 

módulo elástico em compressão.

Resultados conseguidos após ter tratado as superfícies com 

MAPEWOOD PRIMER 100, impregnante epoxídico, em dis-

persão aquosa, para a consolidação de elementos estruturais 

em madeira, degradados por fungos ou pelo ataque de insetos 

xilófagos. Este produto é específico para o tratamento de por-

ções de vigas treliças e pilares de madeira de alta densidade 

(carvalho, e castanha) que precisam ser reparados mediante a 

colagem de um implante, utilizando MAPEWOOD PASTE 140 ou 

MAPEWOOD GEL 120.

Também este último adesivo epoxídico de viscosidade média, 

usado para a consolidação estrutural de elementos de madeira, 

mediante colagem de novos implantes, foi usado nesta obra para 

unir novas peças de madeira à estrutura de madeira existente.

MAPEWOOD GEL 120, uma vez misturado, é fácil de aplicar e 

endurece sem retração, transformando-se num composto de 

elevada aderência, compatibilidade físico-mecânica com a ma-

deira e excelente resistência mecânica.

EM PRIMEIRO PLANO
MAPEWOOD PASTE 140
Adesivo epoxídico com 
consistência tixotrópica para 
o restauro de elementos 
estruturais em madeira, que é 
de fácil aplicação em superfícies 
verticais e horizontais e endurece 
sem retração, transformando-se 
num composto de excecional 
aderência, compatibilidade 
com a madeira e resistência 
mecânica.
O MAPEWOOD PASTE 140 pode 
ser usado para colar novas 
peças de madeira às estruturas 
de madeira existentes, depois 
de retirar as peças degradadas 
e também para preencher os 
orifícios feitos tanto no elemento 
estrutural de madeira a ser 
restaurado como na prótese, a 
fim de barras de fixação e / ou 
placas de ligação.
É o produto ideal para a 
restauração de treliças, 
vigas, e pilares em madeira 
de abeto, pinheiro, choupo e 

castanheiros que precisam 
de ser reconstruídos pela 
adição de próteses de madeira, 
eventualmente para ancorar o 
elemento original com barras ou 
placas metálicas ou em material 
compósito.
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AS SUPERFÍCIES DECORADAS E OS REBOCOS
Tal como aconteceu com todas as outras tipologias de trabalhos, 

desde a reabilitação dos rebocos ao tratamento das superfícies 

decoradas e em mosaico, cada metodologia de intervenção 

foi selecionada e verificada com base de um estudo cognitivo 

exaustivo focado na identificação das formas e mecanismos de 

degradação a decorrer, além das características técnico-cons-

trutivas dos materiais, de modo a atuar de forma consciente e 

diferenciada, de acordo com o tipo e nível de alteração, para 

garantir o máximo respeito das áreas em questão.

O ciclo de intervenção nos mosaicos parietais consistiu num pla-

no orgânico de ações focadas: à reabilitação e à consolidação 

das difusas áreas caracterizadas pela dilatação e descolagens 

dos ladrilhos, utilizando MAPE-ANTIQUE F21 (ligante hidráulico 

com filler, superfluido, resistente aos sais); para produzir agua-

das de injeção; à consolidação superficiais de mosaicos vitreos 

afetados por fenómenos de expansão e iridescência; à remoção 

de depósitos; à reconstrução diferenciada das lacunas mediante 

argamassa gravada e pigmentada.

O resultado, que qualquer visitante pode admirar olhando para as 

paredes da basílica, é de ter devolvido voz e dignidade expres-

siva ao mosaico, que antes da intervenção estava gravemente 

e visivelmente comprometido pelas infiltrações provenientesdo 

telhado.

Entre as inúmeras surpresas que surgiram durante os trabalhos, 

merece destaque a descoberta de uma porção de mosaico que 

representa um anjo na sua totalidade, que remonta ao século 

XIII; muitas outras foram as descobertas durante os vários 

tratamentos executados em colaboração com uma equipa de 

arqueólogos.

E, finalmente, também merece destaque o restauro da decoração 

incrustada na arquitrave de madeira que corre por cima da 

colunata e que estava parcialmente coberta por uma camada 

de concreção e a reabilitação do Portão Oriental finamente 

trabalhado.

Após quatro anos desde o início da obra é possível apreciar os 

resultados dos esforços sobre-humanos que foram feitos nas 

áreas que já foram renovadas; entretanto os trabalhos prosse-

guem e cada dia a equipa de trabalho da Basílica da Nativida-

de procura soluções mais adequadas para garantir o máximo 

respeito e tutela do monumento.

Foto 5. Na primeira fase do trabalho, as superfícies de madeira foram impreg-

nadas com o impregnante epoxídico MAPEWOOD PRIMER 100.

Foto 6. Dentro das estruturas, foram inseridas barras de conexão de diâmetro 

apropriado, coladas com a resina epoxídica MAPEWOOD PASTE 140.

Foto 7. A estrutura antes do acabamento.

Foto 8. No final da intervenção, a legibilidade cromática foi restaurada.

Foto 9, 10 e 11. A intervenção do restauro também envolveu os rebocos inter-

no, o narthex e os elementos de mosaico.

FICHA TÉCNICA
Igreja da Natividade, Belém (Palestina)

Período de construção: 333 d.C.
Período de intervenção: 2013-2017
Intervenção Mapei: fornecimento de 

produtos para o restauro da madeira 

Cliente: Autoridade Nacional Palestiniana

Progetista: CNR Ivalsa Sesto Fiorentino (FI)

Progetista em obra: LegnoDoc Srl, Prato

Diretor de obra: C.D.G. Bethlehem 

Aplicador: Piacenti SpA, Prato

Coordenação Mapei: Davide Bandera, 

Daniele Sala (Mapei SpA)

PRODUTOS MAPEI 
Mapewood Primer 100, Mapewood Paste 

140, Mapewood Gel 120, Mape-Antique F21

Para mais informações sobre os produtos 

Mapei, consultar o nosso site www.mapei.pt
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OBRA DE REFERÊNCIA PRODUTO PARA COMPLEXOS DESPORTIVOS

ESTÁDIO DE SÃO 
PETERSBURGO

O MAIS MODERNO E TECNOLOGICAMENTE AVANÇADO ENTRE OS ESTÁDIOS RUSSOS, 
QUE ESPERA RECEBER OS PRÓXIMOS JOGOS DO MUNDIAL DE FUTEBOL

Projetado para substituir o anterior estádio Petrovskij, no qual 

joga desde sempre a equipa do FC Zenit, o novo estádio de São 

Petersburgo tem capacidade para receber eventos de futebol, 

mesmo internacionais, como aconteceu com a Confederation 

Cup da Fifa e como irá acontecer nos próximos meses de junho 

e julho com o Mundial de Futebol de 2018.

O complexo desportivo surge na parte ocidental da ilha Kres-

tovsky, projetado pelo arquiteto japonês Kisho Kurokawa, espe-

cializado em grandes estruturas desportivas, no qual projetou o 

Toyota Stadium na cidade japonesa Toyota.

NOVO NÍVEL DE TECNOLOGIAS
O estádio de São Petersburgo distingue-se nas escolhas tec-

nológicas que fazem desta estrutura um dos complexos mais 
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modernos até agora construídos no mundo da arquitetura des-

portiva russa de vanguarda. Com uma altura de 75 metros, dife-

rencia-se pela total ausência de pilares no seu interior que per-

mite uma maior capacidade de lugares e uma ótima visibilidade 

desde praticamente todas as cadeiras. Inicialmente foi pensado 

com um teto retratíl vidrado, parecido com aquele do Amster-

dam Arena, onde jogam o Ajax e a seleção de futebol holandesa. 

Esta ideia foi seguidamente abandonada porque a cobertura em 

vidro demonstrou-se pouco adequada para resistir ao rigoroso 

inverno russo.

A área total ocupada pela estrutura é de 287.600 m²; o relvado é 

extraível, à semelhança do estádio japonês Sapporo Dome. Esta 

característica permite ao relvado de “viajar” fora e dentro da are-

na sobre especiais binários, de forma a poder ser arejado. Esta 

solução foi necessária para enfrentar as condições atmosféricas 

de São Petersburgo – a cidade mais a norte da Primeira Liga 

russa – caracterizada por ventos gelados e neves abundantes 

que não permitem o desenvolvimento natural da relva durante o 

inverno.

A capacidade do estádio é atualmente de 68.000 lugares. 

SOLUÇÕES MAPEI PARA O PROJETO
A empresa de construção, empenhada nas intervenções neces-

sárias para a preparação das superfícies e para o assentamento 

dos revestimentos nas bancadas e nos espaços comuns, con-

sultou a Assistência Técnica da Mapei para poder contar com 

uma série de sistemas de vanguarda para propor ao cliente. Ma-

pei aconselhou uma série de produtos adequados para realizar 

uma superfície de ótima qualidade, em linha com o elevado nível 

de exigência do complexo desportivo.

Para a reparação das superfícies em betão foi utilizado MAPE-

GROUT 430, argamassa tixotrópica fibrorreforçada, de granulo-

metria fina e retração controlada. Graças à aplicação deste pro-

duto, que após endurecimento garante resistências mecânicas 

médias e impermeabilidade à água, foi possível eliminar qualquer 

defeito estrutural e executar o preenchimento de juntas rígidas. 

Terminada esta intervenção, a regularização das superfícies foi 

realizada com MONOFINISH, a argamassa cimentícia monocom-

ponente de presa normal para a proteção superficial e a regulari-

zação de superfícies em betão.

Antes do assentamento dos revestimentos, as superfícies foram 

previamente tratadas com PRIMER G, primário em dispersão 



EM PRIMEIRO PLANO
ULTRAPLAN
Argamassa de regularização 
autonivelante de endurecimento 
ultrarrápido, utiliza-se em 
interiores para nivelar e eliminar 
diferenças de espessuras de 1 
a 10 mm de suportes novos ou 
preexistentes, preparando-os 
para receber qualquer tipo de 
pavimento em locais onde é 
exigida uma elevada resistência às 
cargas e ao tráfego pedonal.
É possível proceder ao 
assentamento de pavimentos 
sobre Ultraplan cerca de 
12 horas após a aplicação, 
independentemente da espessura.
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FICHA TÉCNICA
Estádio de São Petersburgo, São 

Petersburgo (Federação Russa)

Período de construção: 2006-2017
Período de intervenção: 2014-2016
Intervenção Mapei: fornecimento de 

produtos para a reabilitação e reparação de 

betão, para a preparação de superfícies, para 

o assentamento e betumação de ladrilhos 

em pedra

Projetista: Arq. Kisho Kurokawa, estúdio 

Mosproject-4

Cliente: Cidade de São Petersburgo

Empresa de construção: Metrostroy

Aplicador: SC Mir

Distribuidor Mapei: X-Trade

Coordenação Mapei: Denis Krutilin (ZAO 

Mapei)

PRODUTOS MAPEI 
Reparação de betão:

Mapegrout 430, Monofinish

Assentamento e betumação de pedra:

Kerabond T, Keracolor FF, Ultracolor Plus

Para mais informações sobre os produtos 

Mapei, consultar o nosso site www.mapei.pt

aquosa. Este produto é um promotor de 

aderência e de fixação dos resíduos de 

pó capaz de uniformar a absorção dos 

suportes antes da colagem. Seguidamen-

te, para obter um nivelamento perfeito, foi 

aplicada a argamassa de endurecimento 

ultrarrápido ULTRAPLAN (numa superfí-

cie de cerca de 2.500 m²) e a argamassa 

ULTRAPLAN ECO, de baixíssima emissão 

de substâncias orgânicas voláteis (VOC) 

(numa superfície de 300 m²).

Para revestir os pavimentos das áreas 

comuns (cerca de 400 m²) a solução es-

colhida foi uma reconhecida pedra natu-

ral local: ladrilhos de granito dos Urais, 

formato 60x60 cm. O adesivo da Mapei 

utilizado neste caso foi o KERABOND T, 

sendo que para a betumação foi utiliza-

do o KERACOLOR FF, produto ideal para 

juntas até 6 mm e ULTRACOLOR PLUS, 

argamassa de elevadas prestações com 

polímero, anti-eflorescências, para juntas 

de 2 a 20 mm.

O compromisso agora é para os próximos 

jogos do Mundial de Futebol de 2018. 

Este artigo foi publicado na Mir Mapei n.20/2017 re-
vista da filial russa ZAO Mapei, que agradecemos.

Em cima. O estádio tem um campo em relva removível.

Em baixo. Nas bancadas foram utilizadas as argamassas MAPEGROUT 430 e MONOFINISH.



Para mais informações, visite o nosso site: www.mapei.pt

Mapei oferece uma gama completa de argamassas 

de regularização autonivelantes e tixotrópicas 

de baixíssima emissão de compostos 

orgânicos voláteis.

ARGAMASSAS DE REGULARIZAÇÃO 
AUTONIVELANTES 
E TIXOTRÓPICAS




