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O contexto do isolamento na edificação

Aquecimento global

A mudança climática é onipresente. A eficiência e a 
economia energética estão rapidamente se 
tornando cruciais.

As emissões de dióxido de carbono são a principal 
fonte do denominado efeito estufa.

Gases de efeito estufa provenientes de atividade 
humana

Estes gases: 

� Causam o aquecimento global

� Elevam o nível do mar

Assim, ambiciosos objetivos são marcados em 
matéria de política energética na Europa, fruto de 
dos acordos internacionais aos quais se chegam 
nas sucessivas conferências (G8, Cúpulas do Clima, 
…).

Diante desta situação, a edificação residencial 
possui um potencial significativo para a 

economia energética.  

A importância do isolamento na edificação

Na Europa, a calefação representa 
aproximadamente 2/3 do consumo total de 
energia dos edifícios.

O isolamento térmico pode reduzir mais de 
70% do consumo energético dos nossos 
edifícios. Maior isolamento significa menor 
necessidade de energia.

Além disso, devido ao esgotamento dos 
recursos naturais, as subidas do preço 
energético vão persistir, restando apenas uma 
forma possível de reduzir os custos: 
economizar energia.

Quanto melhor for o isolamento, menor será a 
energia necessária para criar um clima interior 
e perdurável ao mesmo tempo. 

O Isolamento Térmico é o único material que 
se amortiza por si mesmo devido à economia 
que proporciona.

Em termos de sustentabilidade, o isolamento 
proporciona benefícios sociais,  ambientais e 
econômicos, já que  melhora o conforto 
interior, protege o meio ambiente e contribui 
ativamente com a economia de energia. Assim, 
o uso do isolamento na edificação constitui 
uma poderosa ferramenta para lutar contra a 
mudança climática.
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Marco normativo 
Código Técnico da Edificação (CTE)

A atualização do Documento Básico DB-HE responde às obrigações derivadas da Diretiva 2010/31/EU 
relativa à eficiência energética dos edifícios, segundo a qual os Estados-membros devem fixar requisitos 
mínimos de eficiência energética nos edifícios para alcançar níveis ótimos de rentabilidade. Além disso, 
os novos edifícios que forem construídos a partir de 2020 (2019 em edifícios públicos) deverão ter um 
consumo de energia quase nulo.

Esta revisão normativa se enquadra no objetivo comunitário 20-20-20 em matéria de clima e energia, 
entre cujas medidas se inclui a maior utilização de fontes de energia renováveis, a economia energética 
e a eficiência energética, e o apoio à mudança para uma economia com baixas emissões de carbono. A 
sua aplicação será obrigatória para todas as obras de nova construção e intervenção em edifícios 
existentes com licença de obras posterior a 13 de março de 2014.

ODB-HE 2013 estabelece uma limitação do consumo de energia para os edifícios de nova construção e a 
ampliação dos edifícios existentes; para tanto, emprega o indicador de consumo de energia primária não 
renovável. No caso de Demanda Energética (DB-HE1), limita-se a demanda de calefação e refrigeração 
em função da Zona Climática onde o edifício se localiza.

Para o cumprimento da Demanda Energética, o 
DB-HE facilita os valores orientadores de 
transmitância térmica (U) que deve ser 
suficiente para tal cumprimento.

- Aprovado pelo Real Decreto em 17/03/2007.
- Composto de 6 Documentos Básicos (DB).
- DB-HE : Documento básico de Economia de Energia.

Zona Climática

Transmitância do elemento 
[W/m2 K]

α A                 B                 C         D                 E
UM 0.94             0.50            0.38 0.29            0.27            0.25
US 0.53             0.53            0.46 0.36            0.34            0.31
UC 0.50             0.47            0.33 0.23            0.22            0.19

UM: Transmitância térmica de muros de fachada e fechamentos em contato com 
o terreno.
US : Transmitância térmica de solos (forjados em contato com o ar exterior).
UC: Transmitância térmica de coberturas.
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Marco normativo 
Certificado de Eficiência Energética

Decreto Real 235/2013, de 5 de abril, pelo qual 
se aprova o Procedimento básico para a 
certificação da eficiência energética dos edifícios.

O decreto real estabelece a obrigação de colocar 
à disposição dos compradores ou usuários de 
edifícios um certificado de eficiência energética 
que deverá incluir informações objetivas sobre a 
eficiência energética de um edifício e valores de 
referência, tais como requisitos mínimos de 
eficiência energética, a fim de permitir que os 
proprietários ou locatários do edifício ou de uma 
unidade deste comparem e avaliem sua 
eficiência energética. Dessa forma, avaliando e 
comparando a eficiência dos edifícios, é possível 
favorecer a promoção de edifícios de alta 
eficiência energética e os investimentos em 
economia de energia. Além disso, esse decreto 
real contribui para informar sobre as emissões 
de CO2 pelo uso da energia proveniente de 
fontes emissoras no setor residencial, o que 
facilitará a adoção de medidas para reduzir as 
emissões e melhorar a qualificação energética 
dos edifícios.

Qualifica-se a eficiência energética do edifício 
mediante uma Etiqueta para designar a cada 
edifício uma Classe Energética de Eficiência.

A qualificação de eficiência energética designada 
ao edifício será a correspondente aos índices de 
qualificação de eficiência energética obtidos por 
ele, dentro de uma escala de sete letras, que vai 
da letra A (edifício mais eficiente) até a letra G 
(edifício menos eficiente)

Decreto Real 56/2016, de 12 de fevereiro, pelo 
qual se transpõe a Diretiva 2012/27/EU do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de 
outubro de 2012, relativa à eficiência energética, 
no que se refere a auditorias energéticas, 
acreditação de fornecedores de serviços e 
auditores energéticos e promoção da eficiência 
do fornecimento de energia.

Este decreto real estabelece a obrigação de levar 
a cabo uma auditoria energética nas empresas 
que não sejam PYMES, de acordo com o 
estabelecido no título I do anexo da 
Recomendação 2003/361/CE da Comissão de 6 
de maio de 2003, sobre a definição de 
microempresas, pequenas e médias empresas, 
sobre as atividades que a empresa administra.
.

Auditorias Energéticas
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O isolamento térmico pelo exterior (SATE)

� Eliminação das pontes térmicas. Isolamento contínuo, inclusive nas zonas de estrutura. 
� Maior proteção das estruturas diante dos efeitos da intempérie. Proteção cantos de forjado.  

Redução de carga da estrutura.
� Solução ideal para as paredes cegas, a arte esquecida do edifício.
� Sistema permeável ao vapor de água. Diminuição/eliminação  do risco de condensação e mofo 

interior.
� Aumento da inércia térmica no interior do edifício, já que o muro se encontra no interior do 

isolamento.
� Solução perfeita para patologias de fachada. Problemas como fissuras, eflorescências, 

desprendimentos de pintura, etc. Ficam subsanados com a mera instalação do sistema. 
� Ideal para a reabilitação de edifícios habitados, já que a instalação se faz inteiramente pelo 

exterior. Evita a necessidade de duplo tabique. Não se perde superfície útil na casa,  já que as 
dimensões interiores são mantidas. 

� Várias alternativas estéticas. Ampla gama de cores e diferentes soluções de isolamento e 
acabemento. Rejuvenesce a fachada e revaloriza o edifício.

Os sistemas de isolamento térmico pelo exterior, conhecidos como SATE ou como ETICS (External Thermal 
Insulation Composite System) na terminologia anglossaxônica, são reconhecidos na atualidade como o 
procedimento mais eficiente para o isolamento de um edifício, já que, como seu próprio nome indica, um 
SATE se empreende realizando uma envolvente do edifício,  reduzindo a energia que se perde nele por 
meio de pontes térmicas e eliminando o risco de condensações.

Vantagens do isolamento térmico pelo exterior (SATE) 
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Uso previsto do sistema

O sistema Beyem-Jafep possui a Avaliação 
Técnica Europeia ETE 16/0129, publicada pelo 
Instituto de Ciências da Construção Eduardo 
Torroja (IETcc) e notificado segundo o Artigo 29 
do Regulamento (EU) Nº 305/2011.

 
Designado 

 

Conforme al  
 

Articulo 29 del Reglamento 
 

(EU) 
 

Nº 305/2011 

 

O sistema Beyem-Jafep está previsto para uso 
como isolamento térmico pelo exterior de 
muros de edificação. Os muros podem ser de 
alvenaria (tijolo, loco) ou de concreto (feito in 

situ ou a base de painéis pré-fabricados) com 
uma classificação de reação ao fogo de A1 a A2-
s2,d0, segundo a UNE-EN 13501-1 ou A1 
segundo a Decisão EC 96/603/EC. O sistema se 
destina a dotar o paramento sobre o qual se 
instale de um isolamento térmico satisfatório.

O sistema Beyem-Jafep é composto de 
elementos não portantes e contribui para a 
durabilidade do suporte  ao proteger sua frente 
dos agentes naturais.

Este sistema pode ser utilizado em paramentos 
verticais, tanto em obras novas como em 
reabilitação. Pode ainda ser utilizado sobre 
superfícies inclinadas ou horizontais que não 
esteja expostas à água da chuva. 

Sistemas Beyem-Jafep
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Configurações SATE  Beyem - Jafep

Rodacal Beyem e Jafep desenvolveram uma família de  sistemas de isolamento térmico pelo exterior sob 
o nome genérico de SATE Beyem–Jafep.

SATE Beyem-Jafep apresenta as seguintes configurações:

Sistema Beyem-Jafep Classic

Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior para Fachadas 
baseado na utilização de poliestireno expandido -EPS- estabilizado 
e revestimento acrílico em diversas granulometrias e cores.

Sistema Beyem-Jafep Classic -Grafite

Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior para Fachadas 
baseado na utilização de poliestireno expandido -EPS GRAFITO-
estabilizado e revestimento acrílico em diversas granulometrias e 
cores.

� Sistema SATE tradicional.
� Excelente relação custo-benefício.
� A solução mais leve.
� EPS 
� Cumpre CTE.
� Impermeável à água de chuva e permeável ao vapor de água.
� Homologação Europeia segundo ETE 16/0129.

� Sistema SATE tradicional.
� Excelente relação custo-benefício.
� A solução mais leve.
� EPS Grafite: mais capacidade isolante.
� Cumpre CTE.
� Impermeável à água da chuva e permeável ao valor de água.
� Homologação Europeia segundo ETE 16/0129.

Sistemas Beyem-Jafep
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Configuraciones  SATE  Beyem - Jafep

Rodacal Beyem y Jafep desenvolveram uma família de  sistemas de isolamento térmico pelo exterior sob 
o nome genérico de SATE Beyem–Jafep.

SATE Beyem-Jafep apresenta as seguintes configurações:

Sistema Beyem-Jafep Forte

Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior para Fachadas 
baseado na utilização de poliestireno extrudado -XPS- e 
revestimento acrílico em diversas granulometrias e cores. 

Sistema Beyem-Jafep Mineral

Sistema de Isolamento Térmico pelo Exterior para Fachadas 
baseado na utilização de lã de rocha -MW- e revestimento acrílico 
em diversas granulometrias e cores. 

� Sistema SATE  reforçado e melhorado.
� Maior estabilidade dimensional.
� Menor absorção de água.
� Maior capacidade isolante.
� Cumpre CTE.
� Impermeável à água de chuva e permeável ao vapor de água.
� Homologação Europeia segundo ETE 16/0129. 

� Sistema SATE  mineral.
� Maior transpiração.
� Isolamento acústico.
� Excelente resistência ao fogo.
� Elevada estabilidade dimensional.
� Cumpre CTE.
� Impermeável à água de chuva e permeável ao vapor de água.
� Homologação Europeia segundo ETE 16/0129.

Sistemas Beyem-Jafep
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Beyem Adheterm: Revestimento/capa de base

Beyem Adheterm é um revestimento polímero modificado e de 
retração compensada para a adesão e fixação de placas isolantes 
de poliestireno expandido, poliestireno extrudado e de lã mineral, 
para o sistema de isolamento térmico pelo exterior (SATE/ETIC). 
Beyem Adheterm é formulado à base de cimento de alta 
resistência, agregados selecionados, aditivos orgânicos e resinas 
sintéticas que melhora a trabalhabilidade, retenção de água, 
tempo aberto e aderência do revestimento. Fibro-reforçado.

� Aplicação manual ou mecânica. Projetável.
� Impermeável à água da chuva e permeável ao vapor de água.
� Elevada deformabilidade: Permite absorver esforços.

diferenciais em estado endurecido. 
� Grande resistência ao impacto.
� Elevada capacidade de retenção de água.
� Excelente trabalhabilidade.
� Elevada aderência sobre EPS, XPS, MW e suporte.
� Espessura de aplicação:  adesivo, 2-5 mm; camada base, 3-5 mm.
� Rendimento: ≈ 1,5-2,0 Kg/m2 mm de espessura.

Pétrex 5 Liso: Imprimadura/Fundo

Pétrex 5 Liso é um protetor pétreo baseado em emulsão de 
copolímeros acrílicos para paramentos exteriores. É
impermeável e lavável.  De grande resistência à intempérie, ao 
salitre e à abrasão. A qualidade de sua emulsão impermeabiliza a 
fachada mantendo a correta transpirabilidade.  Possui uma boa 
cobertura e rendimento.

� Pronto para usar.
� Extraordinária lisura.
� Cargas pétreas micronizadas.
� Impermeável à água de chuva e permeável ao vapor de água.
� Permeável ao vapor de água (transpirável).
� Aplicação com broxa, rolo ou pistola (airless ou compressor).
� Rendimento: ≈ De 7 a 12 m2/L  e camada.

Adesivo, camada de base e terminações

Beyem - Jafep
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Pétrex 5 Revestimento Acrílico: Acabamento revestimento acrílico 

Pétrex 5 Revestimento Acrílico é um revestimento pétreo de 
camada grossa especial para fachadas, baseado em uma 
combinação de resinas acrílicas e pigmentos de alta resistência e 
solidez à luz, que proporciona acabamentos resistentes, 
semielásticos, impermeáveis e de alto poder de cobertura e 
preenchimento.
Incorpora em sua formulação agregado de granulometria 
selecionado para facilitar sua aplicação, depositando sempre a 
espessura exata requerida.
Apresentamos dois acabamentos:

Grosso ( com agregados de até 2 mm)
Fino      (com agregados de até 1 mm).

· Pronto para usar.

· Semielástico (resistente e antifissuras).
· Impermeável à água de chuva.
· Permeável ao vapor de água (transpirável).
· Textura rugosa que dissimula imperfeições
· Rendimento: Fino: 0,5 m²/kg (2 kg/m²)/Grosso: 0,4 m²/kg 
(2,5 kg/m²).
· Aplicação com plaina ou pistola (airless ou compressor).
· Conservante Antimofo.

Painéis isolantes

Painel EPS
� Placa de poliestireno expandido  EN 13163/EN 13499 

estabilizado.
� Formato  1000x500 mm (0,5 m2).
� Espessura: 40-200. 
� Condutividade térmica: 0,037 W/mK. 
� Densidade: 15-20 Kg/m3.
� Coeficiente de Permeabilidade ao vapor de  água, µ: 30-70.
� Absorção de água curto prazo 24 h: ≤ 0,5 kg/m2 .
� Resistência à tração perpendicular às faces: 150 kPa.
� Reação ao fogo:  Euroclasse E – Autoextinguível.

Painel EPS Grafite 
� Placa de poliestireno expandido  EN 13163/EN 13499 

estabilizado.
� Formato  1000x500 mm (0,5 m2).
� Espessura: 40-200. 
� Condutividade térmica: 0,032 W/mK .
� Densidade: 15-20 Kg/m3.
� Coeficiente de Permeabilidade ao vapor de água, µ: 20-40.
� Absorção de água curto prazo 24 h: ≤ 0,5 kg/m2. 
� Resistência à tração perpendicular às faces: 100 kPa.
� Reação ao fogo:  Euroclasse E – Autoextinguível.

Beyem - Jafep
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Pétrex 5 Mortero Acrílico: Terminación mortero acrílico Painéis isolantes

Painel XPS
� Placa de poliestireno extrudado EN 13164.
� Formato  1250x600 mm (0,75 m2).
� Espessura: 30-200.
� Condutividade térmica: 0,034-0,036 W/mK. 
� Densidade: 30-40 Kg/m3.
� Coeficiente de Permeabilidade ao vapor de água, µ: 80-250.
� Absorção de água imersão total: ≤ 0,7%.
� Resistência à tração perpendicular às faces: 200 kPa.
� Reação ao fogo:  Euroclasse E - Autoextinguível.

Painel MW 
� Placa de lã de rocha EN 13162/EN 13500.
� Formato  1200x600 mm (0,72 m2).
� Espessura : 40-160. 
� Condutividade térmica: 0,036 W/mK. 
� Densidade: 95-150 kg/m3.
� Coeficiente de Permeabilidade ao vapor de água, µ: 1,0.
� Absorção de água curto prazo24 h: ≤ 1,0 kg/m2.   
� Resistência à tração perpendicular às faces: 10 kPa.
� Reação ao fogo:  Euroclasse A1 – Não propaga chama. 

Rede de reforço, fixações, perfis e elementos auxiliares

Rede 160
� Rede em fibra de vidro resistente aos álcalis indicada para 

o reforço da camada de base Beyem Adheterm.
� Composição dos fios: 100% fibra de vidro.
� Luz de rede: 3,5 x 3,8 mm.
� Peso: 160 g/m2.
� Espessura: ± 0,52 mm.
� Resistência à tensão: ≥ 2200 N/5 cm.
� Elongação: 3,8 %.
� Formato rolo: 1 m largura x 50 m largo. 4 rolos por caixa.

Bucha de ancoragem PVC
� Bucha de fixação mecânica com prato de 60 mm para 

brocas de 10 mm de diâmetro. Cabeça circular. Indicado 
para a fixação mecânica das placas de isolamento.

� Composição: Polipropileno.
� Profundidade de ancoragem mínima de 50 mm.
� Ampla gama de tamanhos em função da espessura do 

isolante utilizado.
� Formato: 200 unidades por caixa.
� Avaliação técnica ETAG 014.

Beyem - Jafep
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Rede de reforço, fixações, perfis e elementos auxiliares

Bucha de ancoragem com prego de aço
� Bucha de fixação mecânica com prato de 60 mm para 

brocas de 10 mm de diâmetro. Cabeça circular. Indicado 
para a fixação mecânica das placas de isolamento.

� Composição: Corpo da ancoragem de polipropileno. Prego 
de aço galvanizado.

� Rápida colocação. Maior segurança.
� Profundidade de ancoragem mínima de 25 mm.
� Ampla gama de tamanhos em função da espessura do 

isolante utilizado.
� Formato: 200 unidades por caixa.
� Avaliação técnica ETAG 014.

Disco arruela adicional 140
� Extensão para o prato de 60 mm convencional para a 

ancoragem e fixação de MW.
� 140 mm de diâmetro.
� Formato: 200 unidades/caixa.

Acessório de corte PVC
� Acessório de corte em PVC para a realização da cavidade 

no painel isolante. Permite posicionar a bucha de 
ancoragem no interior do painel.

Tampas EPS
� Tampas isolantes que são utilizadas para preencher a 

cavidade resultante da inserção da bucha de ancoragem 
para a fixação mecânica do painel.

� 70 mm  de diâmetro.

� Formato: 200 unidades/caixa.

Beyem - Jafep
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Rede de reforço, fixações, perfis e elementos auxiliares

Perfil de arranque alumínio
� Perfil de arranque para o sistema SATE fabricado em 

alumínio de 0,7 mm de espessura. Coloca-se 
horizontalmente no limite inferior da área a revestir, fixado 
ao suporte mediante parafusos, distanciadores e 
conectores. Inclui goteira que garante a drenagem vertical 
da água.

� Ampla gama de tamanhos em função da espessura do 
isolante utilizado.

� Formato: 2,5 m/unidade. 10 unidades por caixa.

Perfil de arranque alumínio esquina
� Perfil de arranque para o sistema SATE fabricado em 

alumínio de 0,7 mm de espessura. Coloca-se 
horizontalmente no limite inferior da área a revestir, fixado 
ao suporte mediante parafusos, distanciadores e 
conectores. Inclui goteira que garante a drenagem vertical 
da água.  Adaptado às esquinas da fachada.

� Ampla gama de tamanhos em função da espessura do 
isolante utilizado.

� Formato: 2,5 m/unidade. 10 unidades por caixa.

Set de montagem de perfis
� Set de montagem para a fixação do perfil de arranque, 

lateral e de coroação com parafusos galvanizados ou de 
aço inoxidável e buchas adequadas para o suporte, 
conectores para unir os perfis e distanciadores para 
salvar os desníveis ou irregularidades do suporte.

� Formato: kit de 10 conectores, 50 distanciadores e 75 
parafusos.
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Rede de reforço, fixações, perfis e elementos auxiliares

Perfil lateral
� Perfil lateral fabricado em alumínio de 0,8 mm para colocar 

nos limites verticais da área a ser revestida, facilitando o 
fechamento do sistema.

� Formato: 2,5 m/unidade. 10 unidades por caixa.

Perfil clip de arranque
� Perfil clip de arranque de PVC com rede em fibra de vidro 

resistente aos álcalis para encaixar no perfil de arranque.  
Inclui goteira que garante a drenagem vertical da água. 

� Formato: 2,5 m/unidade. 30 unidades por caixa.

Perfil cantoneira com rede
� Perfil cantoneira de PVC com rede em fibra de vidro 

resistente aos álcalis, válida para qualquer espessura de 
revestimento. Protege os ângulos horizontais e verticais em 
arestas, janelas, portas, etc., ajudando na formação de 
cantos perfeitos, tanto alinhados como perpendiculares. 

� Formato:  Perfil 8x12.  2,5 m/unidade. 50 unidades por 
caixa.

Perfil 10x15. 2,5 m/unidade. 50 unidades por 
caixa.

Perfil cantoneira com rede ângulo variável
� Perfil cantoneira de PVC com rede em fibra de vidro 

resistente aos álcalis, válida para qualquer espessura de 
revestimento. Protege os ângulos horizontais e verticais em 
arestas, janelas, portas… ajudando na formação de cantos 
perfeitos, tanto alinhados como perpendiculares nos 
ângulos diferentes de 90o. 

� Formato:  Perfil 8x12.  2,5 m/unidade. 50 unidades por 
caixa.

Perfil 10x15. 2,5 m/unidade. 50 unidades por 
caixa.
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Rede de reforço, fixações, perfis e elementos auxiliares

Perfil de parapeito
� Perfil autoadesivo para parapeito de PVC com rede em 

fibra de vidro resistente aos álcalis para a execução do 
parapeito, criando uma união flexível entre este e o 
conjunto SATE.

� Formato: 2,0 m/unidade. 40 unidades por caixa.

Perfil goteira com rede
� Perfil goteira de PVC com rede em fibra de vidro resistente 

aos álcalis empregado na formação de goteiras do SATE. 
� Formato: 2,5 m/unidade. 20 unidades por caixa.

Perfil goteira oculto com rede
� Perfil goteira de PVC com rede em fibra de vidro resistente 

aos álcalis empregado na formação de goteiras SATE. 
Formato: 2,5 m/unidade. 50 unidades por caixa.

Perfil batente janela
� Perfil autoadesivo batente janela de PVC com rede em 

fibra de vidro resistente aos álcalis que permite que o SATE 
se conecte aos batentes das aberturas das estruturas de 
portas e janelas sem deixar ocos nem espaços. Graças à
sua lingueta com adesivo com papel de proteção, uma vez 
retirada, a sua execução é perfeita e limpa.

� Formato:  2,4 m/unidade. 50 unidades por caixa.
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Rede de reforço, fixações, perfis e elementos auxiliares

Perfil junta de dilatação plano
� Perfil junta de dilatação de PVC com rede em fibra de vidro 

resistente aos álcalis  para juntas de dilatação de 5 a 25 mm 
de largura. Impermeáveis e resistentes aos raios UV.

� Formato: 2,5 m/unidade. 25 unidades por caixa.

Perfil junta de dilatação em ângulo
� Perfil junta de dilatação de PVC com rede em fibra de vidro 

resistente aos álcalis  para juntas de dilatação de 5 a 25 mm 
de largura. Impermeáveis e resistentes aos raios UV.

� Formato: 2,5 m/unidade. 25 unidades por caixa.

Perfil coroação
� Perfil de proteção fabricado em alumínio para a parte 

superior do sistema SATE.
� Ampla gama de tamanhos em função da espessura do 

isolante utilizado.
� Formato: 2,5 m/unidade. 10 unidades por caixa.

Outros elementos

Perfil esquina em arco Expansion tape Rede de reforço em
esquinas
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Rede de reforço, fixações, perfis e elementos auxiliares

Outros elementos

Bucha espiral ancoragem carga leve Perfil stop/desmontagem

Beyem - Jafep
Sistema de aislamiento térmico por el exterior

Pág.23

Sistema de isolamento térmico pelo exterior



Beyem - Jafep
Sistema de aislamiento térmico por el exterior

O contexto do isolamento na edificação 3

Marco normativo 5

O isolamento térmico pelo exterior (SATE) 8

Sistemas Beyem-Jafep 10

Componentes dos Sistemas Beyem-Jafep 14

Execução dos Sistemas Beyem-Jafep 24

Conceitos básicos de isolamento. Análise e 
exemplo prático de reabilitação energética. 

38

Sistema de isolamento térmico pelo exterior



Condições gerais de instalação

� Não aplicar  Beyem Adheterm nem Pétrex 5 abaixo de 5ºC nem acima de 30ºC.
� Não aplicar o sistema sobre superfícies horizontais ou inclinadas, com um ângulo de inclinação 

inferior a 45o.
� Não aplicar  com risco de geadas, chuvas ou ventos fortes.
� Evitar a radiação direta do sol durante a aplicação de Beyem Adheterm e Pétrex 5.  
� Durante a instalação do sistema, é recomendável proteger a fachada com lonas de proteção 

colocadas nos andaimes. É de especial importância proteger a parte superior da fachada para 
que não ocorram filtrações de água entre o suporte e o painel isolante, durante e depois da 
instalação.

� Respeitar as juntas de dilatação existentes na fachada e resolvê-las mediante o emprego de 
Perfil Junta de dilatação.

� A antiguidade dos suportes na obra deve ser de no mínimo 1 mês em fábrica de tijolo cerâmico 
e de 2 meses em fábricas de bloco de concreto.

� É indispensável a utilização de materiais e componentes compatíveis recomendados e 
fornecidos por Rodacal Beyem e Jafep para garantir a qualidade do sistema.

� Os trabalhos deverão ser executados por pessoal qualificado, com assessoramento e supervisão 
adequados. 

Preparação do suporte

A durabilidade de um Sistema de Isolamento Térmico pelo exterior está diretamente relacionada 
com a preparação do suporte que vai recebê-lo.

Os suportes habituais são:

Em obra nova:

� Fábrica de tijolo ou bloco cerâmico e fábrica de termoagila.
� Reboco com argamassa.
� Bloco de concreto.
� Concreto (tratado com ponte de união tipo Beyem Unión Morteros).

Em reabilitação:

� Reboco com argamassa
� Revestimento monocamada.
� Fábrica de tijolo aparente.

Os suportes anteriormente indicados deverão estar sãos, limpos, livres de restos de pinturas, partes 
mal aderidas ou substâncias que possam dificultar a aderência. Todos os suportes deverão ter uma 
planicidade adequada e apresentar uma superfície de porosidade e rugosidade adequada. O suporte 
não deve ter problemas claros de umidade e, em casos assim, sua retração de cura deve ter sido 
finalizada respeitando seu período de maturação. Deve-se eliminar o concreto fraco, danificado ou 
deteriorado e, onde for necessário, o concreto são, por meios manuais ou mecânicos adequados 
que não provoquem vibração nem impactos. Suportes muito deteriorados deverão ser tratados 
mediante jato de areia ou método similar até obter uma superfície com garantias mínimas de 
rugosidade e resistência à tração.  
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Preparação do suporte

Em caso de calor, vento ou sobre suportes muito absorventes, convém umedecer o suporte e 
esperar o desaparecimento da película de água. 
Em obras de reabilitação, os suportes deverão ser verificados do ponto de vista da sua consistência, 
envelhecimento e fissuração, devendo ser retiradas as áreas que não estejam em boas condições e 
reparando-as posteriormente. 
De maneira geral, em reabilitação, os suportes devem ter a resistência adequada para suportar o
revestimento (aderência mínima de 0,15 MPa em ensaio tipo pull-off).

As tolerâncias admissíveis do suporte são:

Variável Situação Tolerância, mm

Desabamento
Entre pisos
Altura total edifício

20
50

Axialidade
Distância horizontal máx. entre os 
eixos dos muros superior e 
inferior

20

Planicidade
Em 1 m
Em 10 m

5
20

O quadro a seguir contempla determinados tratamentos a serem considerados, segundo o estado do 
suporte

Estado do suporte Tratamento

Desníveis ≥ 10 mm
Regularização do suporte mediante o uso de 
uma argamassa de resistências compatíveis 
com o acabamento

Empoeirado, desagregável Limpar e aplicar Beyem Pro ou Jafep Sellacryl 

Eflorescências Varrer, escovar

Pintura, descascado
Limpeza mediante decapante químico ou por 
jorro de areia (meios mecânicos)

Presença de rebarbas de argamassa Eliminar

Ausência de argamassa nas juntas de tijolo
Preencher de novo a junta com Beyem M-5 ou 
Beyem M-15
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Preparação do suporte

Estado do suporte Tratamento

Presença de musgo, mofo ou algas 
Utilizar limpador de mofo ou água sanitária e 
escovar posteriormente

Suporte liso
Gerar porosidade e rugosidade por meios 
mecânicos

Suporte muito absorvente Imprimadura Beyem Pro ou Jafep  Sellacryl

Concreto degradado
Retirar as partes danificadas e reparar com 
Beyem R3T ou Beyem R4T

Revestimento ou argamassa fissurada  
superficialmente

Tratar com Beyem R1T Renodur

Revestimento ou argamassa  descolada do 
suporte

Eliminar o revestimento danificado e substituir 
por uma argamassa de revestimento de 
resistências compatíveis com o acabamento

Arranque do sistema

O sistema pode arrancar por cima do nível do solo ou também por baixo do nível do solo, dando 
continuidade ao sistema de isolamento térmico das paredes enterradas.

� Arranque do sistema por cima do nível do solo

SATE BEYEM-JAFEP deverá ser limitado no seu contorno por um perfil de arranque 
de alumínio adequado à espessura da placa isolante a ser utilizada. O perfil de 
arranque serve de nível de referência para o início da montagem do sistema  e ao 
mesmo tempo serve de proteção  inferior deste contra a penetração de humidade 
e outros agentes externos. O perfil de arranque deve ser posicionado ao menos a 
≥ 15 cm do solo, para que o sistema não entre em contato direto com o solo.  
Além disso, deve-se impermeabilizar de zero até ≥ 30 cm de altura, utilizando 
Beyem Proof Flexible, para evitar umidades por filtração ou por capilaridade do 
exterior. A impermeabilização deve superar ao menos 10 cm o nível do perfil de 
arranque. A impermeabilização do zero até o perfil de arranque pode ser 
finalizada mediante Pétrex 5 Revestimento Acrílico ou mediante a colocação de 
um rodapé cerâmico, pedra natural, etc., utilizando a gama de adesivos  cimentos  
de Rodacal Beyem. 
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Sellado poliuretano

Resolución zócalo mediante Mortero 
Acrílico, adhesivo + revestimiento 

cerámico, etc...

Placa aislante

Perfil de arranque

Tornillo perfil de arranque

Armado Beyem Adheterm con  malla

Petrex 5 liso + 
Petrex 5 Mortero acrílico

Taco de anclaje

BeyemAdheterm
(adhesivo)

Impermeabilización

Arranque do sistema

� Arranque do sistema por baixo do nível do solo
Neste caso, coloca-se inicialmente um painel isolante de XPS de espessura inferior 
à espessura do painel isolante que o sistema leva. Este painel isolante ficará
enterrado e deve sobressair ≥ 15 cm por cima do nível do solo.  Em cima do painel 
de XPS, coloca-se o perfil de arranque, deixando uma junta de separação entre o 
perfil de arranque e o painel de XPS de aprox. 2-5 mm que será selada com  
poliuretano. Além disso, deve-se levar em consideração o anteriormente exposto 
quanto à impermeabilização – começando-a de ≥ 15 cm por baixo do arranque das 
placas – e seu acabamento.
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Placa isolante

Bucha de ancoragem

Armado Beyem Adheterm com rede

(adesivo)

Parafuso perfil de arranque

Resolução rodapé mediante 
revestimento acrílico, adesivo + 

revestimento cerâmico, etc.

Impermeabilização
Selante de poliuretano



Arranque do sistema

Caso se deseje proteger as laterais do 
sistema com o Perfil lateral de 
fechamento, este será instalado logo em 
seguida à instalação do perfil de 
arranque. Deve-se ter em conta 
novamente que os parafusos que fixam o 
perfil de arranque devem ser colocados 
com uma distância de 30 cm. O primeiro 
parafuso deve ser colocado a uma 
distância inferior a 5 cm da borda do 
perfil. 
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Petrex 5 liso + 
Petrex 5 Mortero acrílico

Placa aislante

Perfil de arranque

Tornillo perfil de arranque

Armado Beyem Adheterm con  malla

Taco de anclaje

Taco de anclaje

BeyemAdheterm
(adhesivo)

Impermeabilización

Sellado poliuretano

XPS

Resolución zócalo mediante :

1.Armado Beyem Adheterm con malla + 

Pétrex 5 Liso + Pétrex 5 Mortero Acrílico.

2. Beyem Adheterm + adhesivo + 

revestimiento cerámico, etc ... 

Sistema de isolamento térmico pelo exterior

Placa isolante

Bucha de ancoragem

Armado Beyem Adheterm com rede

(adesivo)

Parafuso perfil de arranque

Resolução rodapé mediante: 
Revestimento Acrílico, adesivo 

+ revestimento cerâmico, etc

Impermeabilização
Selante de poliuretano

Bucha de ancoragem



Colocação de placas isolantes

A fixação de placas  de EPS será realizada com o revestimento de adesão de Beyem Adheterm.  As 
placas isolantes deverão ser montadas de baixo para cima, apoiando cada fileira de placas sobre a 
anterior, exceto a primeira fileira, que apoia diretamente sobre o perfil de arranque. Existem 
duas técnicas distintas de colocação em função da planimetria do suporte:

�Fixação de borda e ponto: é utilizada sobre suportes com irregularidades de até 1 cm e 
para placas ≥ 40 mm. A quantidade de adesivo a ser aplicada deve ser escolhida de 
maneira que, tendo em conta as tolerâncias do substrato e a espessura de camada do 
adesivo, se obtenha uma superfície de contato com o substrato de no mínimo 60% para 
EPS e XPS  e de 80% para MW. Para tanto, coloca-se o revestimento adesivo com uma 
largura de 5 cm em todo o perímetro da placa e a uns 2 cm da borda dela e também no 
centro do painel, onde são aplicadas várias camadas de revestimento adesivo.

� Fixação mediante desempenadeira dentada: é utilizada quando a planimetria que o 
suporte apresenta é inferior a 5 mm  medida com régua de 2 m e para placas < 40 
mm. Beyem Adheterm é aplicado sobre toda a superfície da placa, mantendo livres 
2 cm das bordas dela e, posteriormente, penteia-se com a ajuda de uma 
desempenadeira dentada de nº 10 no mínimo. 
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Colocação de placas isolantes

As placas devem ser colocadas de forma alternada em relação à fileira anterior. Do mesmo modo, 
nas esquinas, os extremos das placas deverão ser alternados, para melhorar o travamento do 
sistema. 

As placas são colocadas pressionando-as sobre o suporte com a ajuda de uma plaina, com o 
objetivo de que o revestimento de adesão se estenda, ajustando as bordas e planimetria às placas 
adjacentes de modo que não haja folga entre as placas, ao mesmo tempo que são eliminados os 
restos de material existentes nas bordas.

A verticalidade e planimetria devem ser permanentemente verificadas mediante o uso de uma 
régua de 2 metros e o nível correspondente.  Em caso de colocação de painéis isolantes de MW, a 
planimetria é crítica, já que este painel não permite o posterior lixamento para corrigir pequenos 
desníveis.

As placas nas esquinas de ocos deverão estar colocadas de tal maneira que se evite o alinhamento 
das bordas da placa com o plano horizontal ou vertical do oco, realizando os cantos mediante 
colocação em forma de “L” da placa. Assim se minimiza o risco de fissuras nesse ponto singular. 
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Colocação de placas isolantes

Passadas no mínimo 24 horas desde a fixação dos painéis isolantes com Beyem Adheterm, devem-
se lixar os desníveis existentes entre placas. Esta operação não pode ser realizada com os painéis 
de MW, motivo pelo qual se deve aumentar a precaução para obter uma planimetria perfeita com 
este tipo de material isolante.
Caso existam juntas de dilatação no edifício, estas devem ser respeitadas e nunca deverão ser 
revestidas com placas isolantes. Para resolver a junta, deve-se utilizar o Perfil Junta de dilatação. 

Fixação mecânica das placas isolantes

Uma vez transcorridas 24 horas no mínimo desde a adesão das placas de EPS, deve-se colocar 
fixação mecânica suplementar, mediante a utilização de buchas de ancoragem em uma 
quantidade mínima de 6 unidades por m2. Esta quantidade será incrementada  em função da 
elevação e da exposição ao vento, especialmente no canto do edifício. Serão utilizadas no mínimo 
8 unidades por m2 em altura superior a 25 metros.  As fixações serão colocadas no perímetro e no 
centro das placas. As espigas deverão estar adequadas ao tipo de suporte e à espessura do 
material isolante. Em caso de colocação de placas de MW, as fixações serão colocadas no 
perímetro e no centro das placas utilizando o disco arruela adicional de 140 mm. Caso sejam 
utilizadas espigas convencionais de  60 mm de diâmetro, estas serão colocadas a 150 mm da borda 
das placas. 

De maneira geral, existem dois métodos de colocação das buchas de ancoragem:

� Método superficial: realiza-se um orifício com a ajuda de uma broca, 
atravessando a placa isolante. O diâmetro da broca deve corresponder ao 
diâmetro da bucha de ancoragem. Bater na bucha ou pressionar sobre o 
orifício realizado com a broca e pressionar a cabeça circular da espiga de 
modo que fique entre 1-2 mm por baixo da  superfície da placa isolante. 
Posteriormente, este rebaixe é regularizado com a argamassa de 
revestimento e camada base Beyem Adheterm. 

� Método interior isolante: Sobre o orifício realizado, utilizando o acessório de 
corte de PVC  na broca, realiza-se a cavidade dentro do material isolante. 
Uma vez introduzida a broca, coloca-se a tampa isolante correspondente. 
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Método superficial

Fixação mecânica das placas isolantes

Método interior  isolante
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Configuração

Fixação mecânica das placas isolantes
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Colocação de perfis de reforço

Dintel e parapeito de janela:  os dintéis das janelas deverão ser reforçados com o Perfil goteira de 
PVC com rede para evitar as escorrência de água nos planos da fachada. A forma de colocação é
idêntica à de Perfil cantoneira de PVC com rede. Os parapeitos devem contar com una inclinação 
mínima ao exterior de 10o, para assegurar a evacuação da água. Além disso, deverão contar com 
uma saliência no plano horizontal de 3-4 cm com acabamento de goteira que sobressaia do plano 
do acabamento da fachada. O Perfil autoadesivo batente janela de PVC com rede de fibra de vidro 
permite que o SATE se conecte aos batentes das aberturas das estruturas de janelas sem deixar 
ocos nem espaços. 

Acabamento superior e juntas de dilatação:  O acabamento superior da fachada deve impedir que 
a água escorra diretamente sobre a fachada. Para tanto, deve-se utilizar o Perfil de coroação,  
pressionando-o da mesma maneira que o Perfil de arranque.  Este perfil deve ser colocado antes 
da última fileira de placas isolantes e deve sobrevoar 3-4 cm sobre o plano horizontal.  A parte 
superior do encontro deste perfil e o suporte onde vai fixado sempre devem estar protegidos 
(pelo próprio beiral da fachada ou saliente, outro perfil, poliuretano…).

As juntas de dilatação são resolvidas mediante a utilização do Perfil junta de dilatação de PVC com 
rede em fibra de vidro . A forma de colocação é idêntica à de Perfil cantoneira de PVC, mas, neste 
caso, temos uma aresta dupla. A faixa contida no perfil é introduzida na junta de dilatação e, em 
seguida, se introduz a tampa desse perfil. 
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Reforços com rede em fibra de vidro

Existe uma série de pontos singulares na fachada 
que devem ser reforçados com rede em fibra de 
vidro. A colocação desses reforços deve ser 
realizada passadas 24 horas no mínimo desde a 
fixação das placas isolantes. 

Os pontos singulares a serem reforçados são:

�Vértices de ocos de fachada (janelas, portas, 
etc.): São cortadas faixas de 20x40 cm e fixadas 
com Beyem Adheterm em todos os vértices  (a 
45o) ou então se utiliza a rede de reforço de 
esquinas (rede pré-cortada). Ainda que a rede 
fique coberta pelo revestimento, devem ser 
marcadas as quadrículas que a conformam. 

� Áreas acessíveis expostas a impactos (sóculos): na área a ser reforçada, aplica-se sobre os 
painéis isolantes Beyem Adheterm.  Em seguida, aplica-se em sentido  horizontal a rede em 
fibra de vidro  e se preenche no seio do revestimento adesivo. Ainda que a rede fique coberta 
pelo revestimento, devem ser marcadas as quadrículas que a conformam. Os encontros entre 
redes devem sobrepor-se no mínimo 10 cm. A colocação desta rede de reforço será adicional à
colocação da rede principal. 

Uma vez passadas no mínimo 24 horas desde a colocação dos perfis de reforço, procede-se à
colocação da rede principal (Rede 160), que é aquela com a qual se reveste toda a superfície do 
paramento e sobrepõe com o resto de reforços com redes que se tenham instalado previamente. 
Para sua colocação, aplica-se Beyem Adheterm sobre as placas de EPS ou sobre áreas 
anteriormente reforçadas. Regulariza-se a espessura com uma rede de 6 mm. 

Aplicação camada de base de Adheterm e colocação de rede
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Sobre a superfície “penteada”, aplica-se a 
rede de cima a baixo com uma 
sobreposição de ao menos 10 cm entre 
redes. Pressiona-se a rede contra os sulcos 
de argamassa para que esta fique 
embebida. Ainda que a rede fique coberta 
pelo revestimento, devem ser marcadas as 
quadrículas que a conformam.  Depois de 
24 horas, aplica-se uma segunda camada 
de Beyem Adheterm lisa para preparar o 
revestimento antes do acabamento. A 
espessura mínima da camada de 
revestimento de Beyem Adheterm sobre a 
placa deve ser de 3 mm. 
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Acabamento decorativo Pétrex 5 Revestimento Acrílico
O acabamento decorativo é composto de duas fases:

� Fundo Pétrex 5 liso: Passadas no 
mínimo 48 horas desde a última 
camada de alisamento de Beyem 
Adheterm, aplica-se uma camada de 
Pétrex 5 liso diluída com 10%  de 
água, deixando que penetre na 
superfície. Pétrex 5 liso pode ser 
aplicado com brocha, rolo ou pistola. 
Esse fundo atua como igualador de 
absorção e promotor de aderência 
do posterior acabamento com Pétrex 
5 revestimento acrílico. Se forem 
previstas desmontagens na aplicação 
do revestimento acrílico, é
recomendável aplicar uma segunda 
camada reforçando as partes onde 
ficará marcado o desenho.
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�Pétrex 5 Revestimento Acrílico:   
Transcorridas ao menos 6 horas 
desde a fase anterior, aplica-se 
Pétrex 5 Revestimento Acrílico com 
plaina de aço inoxidável ou pistola, 
aplicando-o de forma uniforme 
sobre a superfície.  Um vez perdida 
a pegajosidade sobre a ferramenta, 
deve-se realizar o acabamento da 
superfície  com a plaina ou talocha  
mediante o movimento do 
agregado (1 mm, Pétrex 5 Fino e 2 
mm Pétrex 5 Grosso).

Sistema de isolamento térmico pelo exterior



Beyem - Jafep
Sistema de aislamiento térmico por el exterior

O contexto da edificação no isolamento 3

Marco normativo 5

O isolamento térmico pelo exterior (SATE) 8

Sistemas Beyem-Jafep 10

Componentes dos Sistemas Beyem-Jafep 14

Execução dos Sistemas Beyem-Jafep 24

Conceitos básicos de isolamento. Análise e 
exemplo prático de reabilitação energética. 

38

Sistema de isolamento térmico pelo exterior



Conceitos básicos de isolamento. Análise e exemplo prático de reabilitação energética. 

Condutividade térmica (lambda) λ
Quantidade de calor que atravessa um metro do corpo estudado, com uma espessura de 1 metro, por 
hora e para uma diferença de temperatura de um grau entre suas duas faces.

Unidade de medida (λ): W/m K ( Kcal/hmºC)
W = watt
m = metro  
K = grau Kelvin

1 W = 0,860 Kcal /h 1 Kcal /h = 1,163 W

Resistividade térmica (r)

Inversa da condutividade

r= 1/λ

Unidade de medida (r): m K/ W (h.m.ºC/Kcal)

Resistência térmica (R)  

R = e/λ=e*r

A resistência que opõe um material à passagem do calor, que é proporcional à sua espessura (e)  e

inversamente proporcional à sua condutividade (λ).  É obtida dividindo a espessura entre a

condutividade.

Unidade de medida (R): m2 K / W (m2hºC/Kcal)

e = espessura em metros.

Exemplo prático: Qual é a resistência térmica que oferece um EPS de 8 cm de λ= 0,037 W/(m*K)?

R= e/λ = 0,08/0,040 = 2,0 m2K/W 

Transmitância térmica (U): É a quantidade de calor que se transmite por unidade de superfície e por 

grau de diferença de temperatura entre dois ambientes considerados (dentro e fora). Mede a perda 
de energia. Calcula-se fazendo a inversa da soma das resistências térmicas dos elementos do 
acabamento.

É o parâmetro de medida do isolamento térmico de um acabamento.

U = 1/RTotal Unidade de medida (U): W/m2 K (Kcal/hm2ºC)

RTotal = Rse+R1+R2+...+Rsi

Rsi e Rse: resistências térmicas superficiais do acabamento em contato com o ar interior e

exterior  (valores dados por tabelas DB-HE).

Rse + Rsi = 0,17 m2 K / W

Quanto menor é o valor de U, melhor é o isolamento
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Conceitos básicos de isolamento. Análise e exemplo prático de reabilitação energética.

O DB-HE 2013 estabelece uma limitação do consumo de energia para os edifícios de nova construção 
e a ampliação dos edifícios existentes; para tanto, emprega o indicador de consumo de energia 
primária não renovável. No caso de Demanda Energética (DB-HE1), limita-se a demanda de calefação 
e refrigeração em função da Área Climática onde o edifício se encontre.

Demanda Energética de Calefação: A demanda energética de calefação do edifício ou a parte 
ampliada. Não deve superar o valor limite Dcal,lim obtido mediante a seguinte expressão:

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S

Dcal,lim: é o valor limite da demanda energética de calefação, expressada em kW·h/m2·ano, 
considerada a superfície útil dos espaços habitáveis.
Dcal,base: é o valor base da demanda energética de calefação, para cada área climática de inverno 
correspondente ao edifício, que toma valores tabulados segundo a zona climática.
Fcal,sup: é o fator corretor por superfície da demanda energética de calefação, que toma valores 
tabulados segundo a zona climática
S: é a superfície útil dos espaços habitáveis do edifício, em m2.

Dcal,base e Fcal,sup são valores tabulados por zona climática.

Valor base e fator corretor por superfície da demanda energética de calefação
Zona climática de inverno

α A B C D E
Dcal,base 15 15 15 20 27 40
Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000

Demanda Energética de Refrigeração:  do edifício ou a parte ampliada, não deve superar:

O valor limite Dref, lim = 15 kW·h/m2·ano para as zonas climáticas de verão 1, 2 e 3.
O valor limite Dref, lim = 20 kW·h/m2·ano para a zona climática de verão 4.
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Conceitos básicos de isolamento. Análise e exemplo prático de reabilitação energética.

Mapa climático segundo CTE

Para cada zona climática, definem-se 
valores de Dcal,base, Fcal,sup e 
Dref,lim  que permitem calcular as 
demandas  limite de calefação e 
refrigeração e, em função destas, 
recomendar valores orientativos de U e 
de espessuras de isolamento, que 
devem ser suficientes para o 
cumprimento em coberturas, fachadas 
e solos.

Estas tabelas permitem obter a zona climática de uma localidade em função da sua capital de 
província e a sua altitude em relação ao nível do mar (h). Para cada província, toma-se o clima 
correspondente à condição com a menor cota de comparação.
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Conceitos básicos de isolamento. Análise e exemplo prático de reabilitação energética.

Para o cumprimento destas exigências (valores limite) em edifícios de uso residencial, o DB-HE 2013  
facilita valores orientativos de transmitância térmica (U) que devem ser suficientes para o seu 
cumprimento.

Zona Climática
Transmitância do elemento [W/m2 K]

α A B C D E
UM 0.94 0.50 0.38 0.29 0.27 0.25
US 0.53 0.53 0.46 0.36 0.34 0.31
UC 0.50 0.47 0.33 0.23 0.22 0.19

UM: Transmitância térmica de muros de fachada e acabamentos em contato com o terreno
US : Transmitância térmica de solos (forjados em contato com o ar exterior)
UC: Transmitância térmica de coberturas

Exemplo prático: Casa unifamiliar em Madrid de 150 m2, a 590 metros de altitude

Tabela Zona climática: D3
Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S

α A B C D E

Dcal,base 15 15 15 20 27 40
Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000

Dcal,lim = 27 + 2000 / 150 = 40,33 kW·h/m2·año

Assim, para esta casa, a demanda de calefação deve estar abaixo dos 40,33 kW · h /m2 · ano.  Quanto 
à demanda climática de refrigeração, Madrid é zona climática de verão 3. O valor limite é Dref, lim = 
15 kW·h/m2·ano. Assim, para esta casa, a demanda de refrigeração deve estar abaixo de  15 
kW·h/m2·ano.   
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Conceitos básicos de isolamento. Análise e exemplo prático de reabilitação energética.

Para o cumprimento desta exigência em edifícios de uso residencial, o DB-HE facilita valores 
orientativos de transmitância térmica (U) que deve ser suficiente para tal cumprimento, neste caso 
inferior a 0,27 W/m2·K.

Zona Climática
Transmitância do elemento [W/m2 K]

α A B C D E
UM 0.94 0.50 0.38 0.29 0.27 0.25
US 0.53 0.53 0.46 0.36 0.34 0.31
UC 0.50 0.47 0.33 0.23 0.22 0.19

UM: Transmitância térmica de muros de fachada e acabamentos em contato com o terreno
US : Transmitância térmica de solos (forjados em contato com o ar exterior)
UC: Transmitância térmica de coberturas

Exemplo de execução de fachada com alternativas SATE Beyem-JAFEP. Requerimento 0,27 W/m2·K

1.SATE BEYEM-JAFEP CLASSIC GRAFITO de 10cm sobre termoargila de 19`
λ bloco termoargila= 0,29 W/(m*K)       λ EPS Grafite= 0,032 W/(m*K)

R= e/λ
U = 1/RTotal

RTotal= Rse+R1+R2+...+Rsi

Rse + Rsi = 0,17 m2K/W

R Total= 0,17 + (0,19/0,29) + (0,10/0,032) = 3,950 m2K/W

U = 1/ 3,950 = 0,253 W/m2K ≤ 0,27 W/m2·K (Requerimento)

2.   SATE BEYEM-JAFEP ACOUSTIC de 12cm sobre termoargila de 19`
λ bloco termoargila = 0,29 W/(m*K) λMW= 0,036 W/(m*K)

R= e/λ
U = 1/RTotal

RTotal= Rse+R1+R2+...+Rsi

Rse + Rsi = 0,17 m2K/W

R Total= 0,17 + (0,19/0,29) + (0,12/0,036) = 4,159 m2K/W

U = 1/ 4,159 = 0,240 W/m2K ≤ 0,27 W/m2·K (Requerimento)

Considera-se apenas a parte cega
do acabamento. Cálculos sobre 

acabamento simplificado.

Considera-se apenas a parte cega
do acabamento. Cálculos sobre 

acabamento simplificado.
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Guia de soluções construtivas para

ISOLAMENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE) 
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