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[ NOVIDADES SOTECNISOL ]

Como acreditamos em Portugal, como cremos que somos capazes, 
como acreditamos em nós, continuamos a investir no nosso país. Esta-
mos a investir em novos negócios, estamos a investir nas nossas pes-
soas (nunca investimos tanto em formação como no ano de 2011) e 
estamos a investir na divulgação do que de novo estamos a fazer (no 
ano de 2011, investimos em publicidade como nunca o tínhamos feito).

A Sotecnisol apresentou recentemente ao mercado um novo serviço 
denominado Reabilitação Sustentável, combinando soluções +efi-
cientes de reabilitação de edifícios, com sistemas de renovação 
+sustentáveis, especialmente vocacionados para a melhoria do com-
portamento térmico dos edifícios, acrescentando a possibilidade de ins-
talar sistemas energéticos +verdes. Como resultado final obtemos um 
edifício que consome -energia e proporciona +conforto... Um edifício 
+sustentável.

Esta oferta é constituída por três soluções:

New House
Neste serviço estão incluídos todos os trabalhos de reabilitação que 
corrigem patologias, melhoram a imagem e eliminam problemas físicos 
dos edifícios. A nossa pretensão é melhorar as condições de salubridade 
e habitabilidade dos imóveis.

Comfort House
Neste serviço estão incluídos todos os trabalhos que renovam a imagem 
do seu edifício através da reabilitação. Damos uma nova vida ao seu edi-
fício, transformando o velho no novo, melhorando o conforto térmico 
e reduzindo as necessidades de consumo de energia para aquecimento 
e arrefecimento. Com este serviço melhoramos a sua qualidade de vida  
e reduzimos a sua fatura energética.

Energy House
Dentro deste serviço estão incluídas todas as instalações de sistemas 
de produção de energia renovável e de sistemas energéticos de baixos 
consumos. Vamos assim contribuir para um melhor meio ambiente, ca-
minhar em direção a edifícios de baixo consumo e obter elevada renta-
bilidade do seu investimento.

Convido-o a visitar o nosso novo site 
www.sotecnisol.pt, enviar-nos um e-mail para 
reabilitacao.sustentavel@sotecnisol.pt, 
telefonar-nos para 808 91 99 99, 
ou visitar as nossas instalações 
para solicitar a deslocação 
de um nosso técnico a sua 
casa ou à sua empresa.

José Castro / Administrador

[ EDITORIAL ]

•	 A Sotecnisol Ambiente concluíu, para a MT3 – Engenharia e Obras, Lda., os 
trabalhos de impermeabilização no âmbito do projeto da EDM (Empresa de 
Desenvolvimento Mineiro), de “Remediação Ambiental na Área Mineira da 
Bica”. Esta intervenção teve como principais objetívos: Concentração e sela-
gem das fontes poluidoras em termos químicos e radiológicos, reduzindo-se 
a presença e dispersão dos elementos contaminantes; Segurança e melho-
ria da qualidade de vida das populações; Repovoamento por comunidades 
florísticas e faunísticas autóctones; Restabelecimento de cursos de água 
anteriormente afetados e a reposição da qualidade da água que drena para 
estes cursos de água. A área de intervenção foi de aprox: 19.000 m2 e para a 
selagem foram utilizados materiais geossintéticos: geomembrana em PEAD 
e geocompósito drenante).

•	 Benfica aposta na Sotecnisol Energia para desenvolver Sistema de Ener-
gias Renováveis. A Sotecnisol Energia irá executar todo o Sistema Solar Tér-
mico do Lote 1 da Urbanização Benfica Stadium, junto ao novo Estádio da 
Luz, para a Benfica Private Condo – Imobiliária, Lda. O sistema, composto 
por 47 coletores solares térmicos FKC-1S da Vulcano e acumulação centrali-
zada, irá permitir uma poupança anual de 65% das necessidades de energia 
primária para AQS, aos 48 fogos.

•	 A Sotecnisol Angola está em fase de conclusão das suas primeiras três obras: 
Impermeabilização e isolamento do edifício LSG (Catering) no Aeroporto de 
Luanda para o cliente Somague; Impermeabilização da Aerogare do aeroporto 
de Catumbela, também para o cliente Somague e impermeabilização das zo-
nas ao nível do R/ chão das Torres Oceano - Luanda, para o cliente Hagen. 
Foram entretanto já concluídas três pequenas obras. No início de 2012 reto-
mámos os trabalhos nas obras em fase de conclusão e noutras já entretanto 
ganhas. A Sotecnisol Angola continua a investir em Angola em todos os 
domínios da sua área de intervenção em Portugal, apresentando-se como 
um parceiro incontornável para inúmeros projetos desde a fase de projeto 
á fase de execução.

•	 Foi adjudicada à Sotecnisol Engenharia a Reabilitação Geral dos edifícios 
das Captações das Lezírias, posto de clonagem da Funcheira e Estação Ele-
vatória de Frielas cujos trabalhos são os seguintes: reparações estruturais 
pontuais, remoção de elementos de fibrocimento e sua condução a vaza-
douro autorizado, impermeabilizações e aplicação de revestimentos. O iní-
cio dos trabalhos ocorrerá em janeiro de 2012.

•	 A Sotecnisol Materiais (Área Solar), unidade da Sotecnisol vocacionada 
para a venda direta de soluções integradas e soluções solares e de clima-
tização, promoveu um ciclo de formações em várias zonas do país (Lisboa, 
Porto e Olhão). A formação, destinada a instaladores de sistemas solares 
térmicos e climatização, teve como principal objetivo dar a conhecer a nova 
gama de produtos que integram o portefólio da Sotecnisol. Entre as solu-
ções apresentadas estão: Soluções de isolamento: ISOPIPE; Tubagem PPR: 
Aquatherm; Tubagem multi-camada: Barbi; Caldeiras e bombas de calor: 
Saunier Duval.

Tiragem
600 exemplares

Periodicidade
Trimestral

Newsletter impressa 
em papel amigo 
do Ambiente
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[ SOTECNISOL REVESTIMENTOS] 
NA CEPSA NO MONTIJO

A Sotecnisol Revestimentos concluiu recentemente a empreitada de revestimento das fachadas das duas 
estações de serviço da Cepsa no Montijo, conjugando sistemas de fachada ventilada em naturocimento e 
compósito de alumínio. 
Adjudicada pela Ramos Catarino, S.A. com um valor global de 75.000€ e um prazo de execução de cerca 
de um mês, esta obra retrata a nossa vocação para projetos tecnicamente exigentes em que a componente 
estética dos revestimentos está especialmente valorizada.

3

PAINÉIS DE NATUROCIMENTO
Os painéis de naturocimento fabricados a partir de cimento Portland de 
alta qualidade e fibras de PVA, apresentam uma grande versatilidade e 
um formato máximo útil de 3100x1250 em duas espessuras de 8 e 12mm. 
Nesta empreitada foram utilizados painéis com um sistema de acaba-
mento especial que consiste num tratamento adicional com uma lâmina 
acrílica colocada a quente, que lhes confere uma proteção permanente 
contra todo o tipo de manchas e uma grande resistência química.

Acabados com um filme colorido de taco suave e sedoso na face visível 
que lhes confere uma coloração uniforme e lisa e um revestimento acrí-
lico anti-humidade na sua face posterior, estes painéis de naturocimento 
estão ainda protegidos contra os graffitis, representando uma excelente 
opção para o revestimento de edifícios com exigências especiais ao nível 
da resistência e proteção ao desgaste, como é o caso desta intervenção.

A sobriedade e elegância dos painéis de naturocimento, disponíveis em 
vários acabamentos, oferecem uma enorme flexibilidade e um elevado 
potencial criativo e as suas múltiplas cores, texturas e acabamentos po-
tenciam a sua conjugação com outros materiais e acabamentos como é o 
caso do compósito de alumínio.

COMPÓSITO DE ALUMÍNIO
O compósito de alumínio é um elemento em sandwich, constituído por 
duas lâminas em alumínio pré-lacadas e termo-coladas sobre uma alma 
(núcleo central) em polietileno. A sólida aderência entre os materiais é 
conseguida através de um duplo processo químico e mecânico, facto que 
lhe confere uma extraordinária resistência à delaminação.

Tal como os painéis de naturocimento, é aplicado sobre uma subestru-
tura metálica composta por prumos verticais e elementos metálicos de 
afinação e fixação, aliando as vantagens das fachadas ventiladas às suas 
especiais caraterísticas estéticas e técnicas.

No âmbito da arquitetura, o compósito de alumínio é um material de 
revestimento especialmente adequado para a criação de fachadas e in-
teriores de edifícios, tanto no sector da construção nova como no da 
reabilitação. São especialmente importantes as suas vantagens no caso 
do revestimento de grandes superfícies que requerem necessidades es-

peciais quanto à planura e à rigidez dos acabamentos. Através de um 
tratamento especial FR (Fire Retardancy) adquirem uma elevada resis-
tência ao fogo.

VANTAGENS DOS SISTEMAS DE 
REVESTIMENTOS APLICADOS
Estes dois tipos de revestimentos aliam as vantagens das fachadas venti-
ladas às suas singulares caraterísticas estéticas e técnicas, especialmente 
no que refere à melhoria do comportamento térmico das fachadas, eli-
minando o sobreaquecimento provocado pela radiação solar através da 
atuação da ventilação como sistema de refrigeração. Para além destas, 
apresentam ainda as seguintes vantagens: 

•	 Variedade quase ilimitada de acabamentos com uma ampla gama de 
cores, brilhos e texturas;

•	 Ampla variedade de medidas;

•	 Serviço completo com prazos de entrega e execução reduzidos e aces-
sória antes e durante a elaboração do projeto;

•	 Produtos e sistemas praticamente isentos de manutenção;

•	 Facilidade de desmontagem e reinstalação.

Tlm: +351 916 616 957
E-mail: lc@sotecnisol.pt

Contactos

Luís Carvalho
Diretor-Geral
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[ SISTEMAS DE CONVERSãO
DE ENERgIA TéRMICA EM ENERgIA ELéCTRICA]

CICLO ORGÂNICO DE RANKINE (ORC)
A Sotecnisol Ambiente e a Sotecnisol Energia, juntaram as suas capaci-
dades e meios para dar resposta a uma solicitação constante do mercado 
da valorização energética de biogás de aterro e outros, por forma a re-
cuperar energia térmica – desperdiçada no processo, convertendo-a em 
energia eléctrica.

Assim, instalaram o primeiro destes equipamentos na Península Ibérica, para 
motores de biogás de aterro sanitário, na Suldouro, em Vila Nova de Gaia.

Estas instalações permitem um maior rendimento dos equipamentos de 
produção de energia, poupando combustível, diminuindo a emissão de 
Gases de Efeito Estufa (GEE), contribuindo para um aumento sustentável 
dos rendimentos do produtor de energia.

A tecnologia ORC envolve um sistema que aproveita as potencialidades expan-
sivas e regressivas das substâncias aquando da sua vaporização/condensação; 
a tecnologia ORC em vez de usar a água, utiliza um meio orgânico que 
passa ao estado gasoso a baixas temperaturas. Tal como na tecnologia 
convencional, o vapor dessa substância orgânica, é dirigido para uma tur-
bina, que aciona um gerador de eletricidade. Todo este processo funciona 
a pressões relativamente baixas e como tal, não requer o uso da tecnologia 
de alta pressão, que apresenta custos muito mais elevados.

A grande vantagem da Tecnologia ORC, prende-se com o facto de as tempe-
raturas requeridas para tornar o método eficiente serem relativamente baixas.

Com diferenças de temperatura, entre a fonte quente e a fonte fria da ordem dos 
38ºC, já é possível utilizando a tecnologia ORC, a produção de energia eléctrica. 

A operacionalidade de uma unidade ORC é relativamente simples, não 
necessitando de supervisão constante, até porque o sistema em causa 
possui um modo de comunicação e comando à distância.

Devido às características termodinâmicas dos meios usados, a poten-
cialidade parcial das centrais de ORC é superior, e a eficiência consegue 
valores mais elevados do que nas centrais de vapor. 

O uso da tecnologia de ORC tem-se mostrado uma ferramenta muito 
eficaz para o aproveitamento eléctrico do biogás de aterro e das energias 
de outras fontes, como o exemplo da biomassa ou da geotermia. No caso 
da instalação da Suldouro, em Vila Nova de Gaia, a fonte de calor pro-
vém dos gases de escape dos motores de biogás de aterro, sendo depois 
encaminhado para o sistema ORC, onde se desenvolve todo o processo.

Neste caso, um antigo desperdício (gases de escape dos motores de 
queima de biogás), são transformados num recurso valioso e a susten-
tabilidade ambiental do projeto é elevadíssima. Do ponto de vista finan-
ceiro, a aplicação é bastante atrativa, sendo o período de pay-back de 3 
anos, aproximadamente.

A tecnologia utilizada já deu provas em diversas aplicações e tem de-
monstrado, a sua eficácia e eficiência.

A Sotecnisol congratula-se de ter participado ativamente neste projeto 
tão inovador e desafiante, mas estamos seguros que os resultados de-
monstrados falam por si e esta unidade irá replicar-se em larga escala.

Contactos

Sotecnisol Tlf: +351 219 488 400
E-mail: orc@sotecnisol.pt 



Contactos

Número Azul 808 91 99 99

E-mail: reabilitacao.sustentavel@sotecnisol.pt

Site: www.sotecnisol.pt
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[ REABILITAR é POUPAR
é O LEMA DO NOVO SERVIçO, OFERECIDO PELA SOTECNISOL: REABILITAçãO SUSTENTáVEL]
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A Reabilitação Sustentável é um serviço transversal a todas as áreas da 
Sotecnisol que tem como objetivo melhorar o conforto nos edifícios exis-
tentes e reduzir os consumos atuais.

A comunicação deste novo serviço iniciou-se com a realização de 3 eventos a nível Nacional: 31 de Janeiro Lisboa, 1 de Fevereiro Porto e dia 7 de Fevereiro Vilamoura, 
tendo como principal objetivo a aproximação e divulgação deste serviço junto de um target muito específico: Peritos qualificados. No dia 15 de Fevereiro, deu-se inicio à 
segunda fase de divulgação deste serviço, com recurso a campanhas de rádio e imprensa durante um período de 3 meses. Foram escolhidos como meios privilegiados a 
Rádio Comercial, RFM e TSF. Os objetivos principais desta campanha são essencialmente aumentar a visibilidade/Notoriedade da Sotecnisol nos meios de Comunicação 
Social e targets específicos e posicionar a Sotecnisol, como especialista na área de Reabilitação e Energia.

De modo a ir ao encontro das necessidades do 
consumidor, a Sotecnisol, reforçou a sua oferta 
de serviços com o lançamento de um serviço 
único: Reabilitação Sustentável. Trata-se de 
um serviço transversal a todas as áreas da em-
presa que agrega o know-how e as valências de 
cada uma delas.

A Reabilitação Sustentável vem trazer ao mer-
cado uma oferta inovadora em duas áreas de 
negócio: reabilitação e eficiência energética. 
Com um vasto leque de obras de reabilitação de 
edifícios no seu portfolio, a Sotecnisol agrega 
agora a componente energética à reabilitação 
de edifícios, melhorando a sua qualidade térmi-
ca e reduzindo os custos de energia. 

“Reabilitar não é resolver problemas tem-
porariamente. Deve ser encarado como 
uma solução adequada aos problemas 
detetados, resolvendo-os a nível estético, 
mas também económico e funcional” 

“O reforço da nossa oferta de reabili-
tação vai permitir aos nossos clientes 
ter ao seu dispor várias soluções de 
reabilitação, manutenção e conserva-
ção para os vários tipos de edifícios, 
associada à uma poupança na fatura 
energética”.

Explica José Luis Castro, Presidente da Sotecnisol

Os serviços de Reabilitação Sustentável da Sotecnisol estão disponíveis em três soluções distintas:

New House Soluções de reabilitação da envolvente exterior do edifício, reabilitação de estru-
turas e tratamento de todo o tipo de patologias.

Comfort House Solução para fachadas e coberturas, vãos envidraçados e iluminação natural.

Energy House Soluções de energias renováveis, sistemas de climatização e de iluminação.

O âmbito dos trabalhos poderá passar por meras correções de patologia e/ou por soluções que 
visem a melhoria do comportamento térmico e redução do consumo de energia. Estas 3 soluções 
podem ser contratadas de forma individual ou integradas de acordo com as necessidades de cada 
cliente.

A melhor energia é aquela que não se gasta. Não gaste, poupe!
Com pequenos cuidados, economizar energia em casa fica muito mais fácil. Basta seguir algumas 
das nossas dicas:

•	 Sabia que ao colocar isolamento no exterior de um edifício/habitação pode reduzir as perdas 
térmicas pela envolvente até 25%, ou seja, reduz a sua fatura de energia porque não necessita de 
tanto aquecimento para manter as condições de conforto?

•	 Sabia que se colocar isolamento de 6 cm no exterior de uma moradia de 150m2 na zona de Lis-
boa, pode poupar até 650€ no período de inverno?*

•	 Sabia que se substituir as caixilharias das suas janelas pode reduzir as perdas de calor na sua 
habitação até 15%?

•	 Sabia que as perdas por ventilação são responsáveis por 30% a 50%, do total das necessidades 
de aquecimento do edifício?

•	 Sabia que na Europa o sector doméstico e dos serviços são responsáveis por 40% do consumo 
energético? Estes sectores que precisam de reduzir consumos para que possam existir uma dimi-
nuição de emissões de gases com efeito de estufa.

•	 Sabia que os recursos energéticos não sustentáveis como o petróleo, o gás, o urânio e o carvão, 
cobrem 86% das nossas necessidades de energia? O nosso planeta demora cerca de 300 milhões 
de anos a formar estes combustíveis fósseis.

*Valor calculado considerando uma moradia em Lisboa, com parede simples de 0.18cm de espessura, com uma área de fachada de cerca de 140m2 em que 15% é zona 
envidraçada, com sistema ETIC’s de 6cm em EPS. Sistema de aquecimento e arrefecimento elétrico, com tarifa simples, sem contabilizar a potência contratada. Valores 
calculados com a metodologia de cálculo do RCCTE para edifícios existentes de acordo com NT_SCE01, da ADENE.
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[ REABILITAçãO DA PISCINA OLÍMPICA DE LOULé ]

CARACTERIZAÇÃO DA OBRA EXISTENTE

A cuba da piscina possui dimensão olímpica 50 x 21 m, com uma altura de paramentos variável entre 
1,80 m e 2,80 m, com oito pistas de competição. A estrutura foi concebida com sistema de escoamento 
superficial de água por caleiras finlandesas. O revestimento geral da cuba, no fundo e paredes laterais 
era em mosaico cerâmico liso. A estrutura possui ainda um apoio de pé situada em linha imersa e de 
desenvolvimento perimetral.

DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS PATOLOGIAS EXISTENTES
Fracturação e falta pontual do revestimento da piscina no pavimento e paredes. A betonilha de assenta-
mento do revestimento de fundo incoerente e betumagem incorreta do mesmo. Nas paredes laterais ao 
longo das caleiras periféricas, abaixo e acima do apoio de pé, o sistema de impermeabilização e revesti-
mentos tinham-se descolado do suporte, ameaçando colapso a qualquer momento. As infiltrações ocor-
ridas durante anos descalçaram os pavimentos envolventes criando condições complexas de estabilidade 
dos mesmos. Mostram-se algumas imagens das patologias observadas, na figura 1.

DESCRIÇÃO GENÉRICA DOS TRABALHOS

TRABALHOS NO FUNDO DA PISCINA
Tratamento das juntas de dilatação com mástique após preparação adequada. Regularização do pavimen-
to em zonas onde se encontravam elementos cerâmicos levantados ou debilmente aderidos. Betumagem 
pontual das juntas mais deterioradas.

TRABALHOS NAS PAREDES LATERAIS DA PISCINA
Remoção integral dos revestimentos até ao suporte do sistema de impermeabilização. Preparações es-
pecíficas, e execução de novo reboco. Adaptação das entradas e saídas de água e demais elementos ao 
sistema de impermeabilização “Liner” a ser instalado. Tratamento das juntas de dilatação com mástique 
após preparação adequada.

REVESTIMENTO gERAL DA PISCINA EM PVC-P 
Revestimento de todas as áreas de fundo, paramentos, caleira de transbordo e patins de topo, mediante 
instalação de uma membrana em PVC-P com 1,5 mm. A figura 2 mostra o aspeto final da obra concluída.

CONCLUSãO
A solução de impermeabilização “liner” é a solução ideal para este tipo de obras, porque permite a resolu-
ção de todos os problemas existentes e difíceis de solucionar com a maioria de outros sistemas de imper-
meabilização, além de se tornar uma solução economicamente mais vantajosa. O prazo de execução da 
obra é também encurtado uma vez que não são necessários tempos de espera para a cura dos materiais.

As perdas de água existentes na Piscina Olímpica da Câmara Municipal de Loulé bem como os danos provo-
cados pelas mesmas, aos quais se juntavam as patologias existentes nos revestimentos interiores da piscina, 
foram o motivo principal  para a intervenção de reabilitação efetuada pela Sotecnisol Engenharia e sobre a 
qual damos algumas notas.

Contactos
João Justo | Diretor-Geral

Tel: +351 917 258 307 | E-mail: jj@sotecnisol.pt

Sandra Silva | Medidora Orçamentista

Tel: +351 219 488 416 | E-mail: ssilva@sotecnisol.pt

Hélder Delgado | Técnico Comercial

Tel: +351 219 484 375 | Tlm: +351 911 048 930

E-mail: helder.delgado@sotecnisol.pt

João Diogo | Técnico Comercial

Tel: +351 219 484 511 | E-mail: joao.diogo@sotecnisol.pt
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[ REABILITAçãO E REFORçO ESTRUTURAL]

1| EDIFÍCIO DO PARqUE (PAREDES) 
Nome da Obra: Reabilitação da Envolvente Exterior do Edifício do Parque em Paredes 
Valor da Obra: 313.668,02 € 
áreas: Sistema ETICS - 6.000,00m2 | Granito grampeado – 470,00m2  
Impermeabilização de terraços – 700,00m2 | Impermeabilização de coberturas – 600,00m2
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2| RIO MONDEgO (COIMBRA)
Obra: Reabilitação e reforço estrutural da ponte do Açude 
sobre o rio Mondego e viaduto de acesso (KM 190+100)
Descrição do trabalho: Sistema Sotecnisol viadutos
Membrana: ECOPLAS Viadutos

DESCRIçãO DAS PATOLOgIAS ExISTENTES: 

É um Empreendimento Habitacional e Comer-
cial situado numa zona nobre da Cidade de Pa-
redes tendo sido aplicadas soluções de elevada 
qualidade a nível Técnico e Arquitetónico. As 
patologias verificadas foram as seguintes:

1. Degradação do revestimento cerâmico nas
fachadas;

2. Fissuração bem definida entre a ligação das
platibandas e os terraços;

3. Degradação das juntas de dilatação;
4. Degradação e ausência de 

impermeabilização de elementos em 
mármore nos capeamentos, soleiras e 
peitoris;

5. Manchas de humidade, pintura degradadas
nas faces inferiores das palas das varandas e 
platibandas dos terraços;

6. Degradação do sistema de impermeabilização
da cobertura e dos terraços;

7. Sistema de recolha de águas pluviais rudimentar;
8. Oxidação nos gradeamentos das varandas;
9. Existência de roços em fachadas para 

passagem de tubagem de ar condicionado 
sem qualquer tratamento.

DESCRIçãO DAS SOLUçõES 
IMPLEMENTADAS: 

Perante o cenário de anomalias encontrado o 
Condomínio procedeu a obras de restauro que 
assegurassem resultados satisfatórios a longo 
prazo. Nesta intervenção foi tida em conside-
ração as imposições da Autarquia no que diz 
respeito aos materiais a empregar.

A solução preconizada para o revestimento das 
fachadas foi a aplicação de um revestimento 
térmico pelo exterior, que conferiu ao edifício 
uma elevada proteção térmica, uma acentuada 

DESCRIçãO DO TRABALHO: 

Os trabalhos de reabilitação e reforço estrutural da 
ponte e viadutos de acesso ao IC2, provocaram o 
maior impacto dos últimos 20 a 30 anos ao nível 
do trânsito na cidade de Coimbra. O objetivo é a 
reparação de deficiências e a proteção da estrutu-
ra, de forma a aumentar a sua durabilidade e evitar 
reparações avultadas a médio prazo.

Esta zona da cidade é a principal via de aces-
so aos hospitais (Hospitais da Universidade 
de Coimbra, Pediátrico, Instituto Português de 
Oncologia e Maternidade Bissaya Barreto), por 
onde passam entre 30 a 40 mil viaturas diaria-
mente, sendo habitual o congestionamento do 
trânsito em horas de ponta.

A SOTECNISOL propôs a aplicação do sistema ECO-
PLAS VIADUTOS que foi aceite pelo dono de obra.

A membrana ecoplas viadutos foi desenvolvida 
para utilizar em tabuleiros de pontes rodoviá-
rias, ferroviárias e viadutos, e é constituída por 
betumes polímeros contendo resinas polipro-
pilénicas com base em polipropileno atáctico 
(APP) e integram armaduras não tecidas de po-
liéster e fibras de vidro.

O sistema foi aplicado sobre uma base de betão 
betuminoso regularizada aderente ao suporte 
sendo a proteção mecânica no mesmo material.
A realização da obra está prevista em 11 fases 
que perfazem um total de aproximadamente 
34000m2, estando a sua conclusão prevista 
para Janeiro de 2013. 

Contactos

E-mail: coberturas.fachadas@sotecnisol.pt

redução no consumo energético do Edifício e 
uma redução nos fenómenos de pontes térmi-
cas que originam condensações no interior das 
habitações. Este sistema tem ainda a vantagem 
de ser efetuado pelo exterior, o que acaba por 
não condicionar o dia a dia dos moradores. 

Para as galerias comerciais, garagens e varan-
das, a utilização de fachadas ventiladas em 
granito grampeado foi a solução ideal, a qual 
incluía a aplicação de isolamento térmico. Esta 
solução cumpria os requisitos Arquitetónicos 
impostos pela Autarquia.

As impermeabilizações das coberturas foram 
executadas por cima do sistema existente atra-
vés da utilização de painéis de lã de rocha im-
pregnados com asfalto fixado mecanicamente 
ao suporte existente. Posteriormente foi aplica-
do um sistema de impermeabilização betumi-
noso de camada dupla onde a segunda camada 
foi revestida a granulado de xisto. Nos muretes 
periféricos foi aplicado um capacete em zinco.

Após retificação dos pendentes, foi efetua-
da a impermeabilização dos terraços com um 
sistema de impermeabilização betuminoso de 
camada dupla onde posteriormente foi apli-
cada uma camada de isolamento térmico, uma 
manta de geotêxtil e, por fim, uma proteção 
mecânica em lajetas. Nos muretes periféricos 
foi aplicado um capacete em zinco.

Os peitoris existentes em mármore foram subs-
tituídos por peitoris em alumínio onde foi fei-
ta uma nova rufagem à caixilharia e fachada 
existentes.

As serralharias existentes foram removidas 
e tratadas em fábrica com tratamento anti-
-corrosivo.   
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THERMOCHIP é um painel 
sandwich revolucionário para 
coberturas. Graças ao seu 
formato compacto, é fácil e 
económico na sua aplicação. 
Eficaz como isolamento 
térmico e com múltiplos 
acabamentos decorativos: acabamentos decorativos: 
madeira, gesso, cimento…

Se procura uma solução 
económica, rápida e 
decorativa para a cobertura 
da sua casa, pense em 
THERMOCHIP.

Os 25 anos no mercado e os   
4 milhões de m2 instalados, 
certificam a THERMOCHIP.

A sua casa merece Thermochip


