
 
	Garantia	de	silêncio,	qualidade	de	ar	interior	e	eficácia	

CLIMAVER

mais de 150 milhões de 

m2  vendidos em espanha

 
 Novidade 

Construimos o seu Futuro
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Atendendo	aos	requisitos	técnicos	de	um	siste-
ma	de	climatização,	a	Isover	apresenta	um	novo	
conceito	 para	 a	 construção	 de	 condutas	 de	 ar	
condicionado:	 o	 ,	 median-

te	o	qual	se	facilita	a	montagem	do	sistema	por	
um	lado	e	se	minimizam	os	custos	e	a	presença	
de	 resíduos	 durante	 o	 processo	 de	 fabricação,	
por	outro.

Garantia de silêncio, higiene e rapidez de instalação 

Todas as vantagens num único produtoInterior acústico 

Segurança Fogo 

Higienização

Eficiência 
•		Eficiência		

em	obras	
•		Eficiência	

energética

Conforto 
•	Acústica	

Segurança 
•	Reacção	ao	fogo	
•		Resistência	à	

pressão

Higienização
•	Limpeza	
•		Sem	proliferação	

bacteriana

•	a
w

=0,85

 Garantia de silêncio, qualidade de ar interior e eficácia.
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Painel original  
(pré-ajustado às medidas da conduta final)

,	 condutas	 autoportantes	 para	
a	distribuição	de	ar	em	climatização,	fabricadas	
a	partir	de	lã	de	vidro,	concebidas	para	oferecer	

elevada	atenuação	acústica	e	facilitar	a	sua	lim-
peza,	 bem	 como	 desempenhos	 térmicos,	 e	 de	
reacção	ao	fogo.

Descrição 

Painel Original Conduta obtida

Espessura	
(mm)

Comprimento			
(m) Largura	(m) m2/	palete	 m2/camião	

Secção	
interior	axb	

(cm)
Largura			

(m)

25 0,99 1,19 51,84 2.695 15x25 1,19

25 1,19 1,19 62,31 2.741 20x30 1,19

Poderão ser efectuadas outras dimensões, a pedido. Consulte-nos

Comprimento

La
rg

ura

a

b

a

b

a

b

Largura

Dimensões	(m)
Espessura	(mm) m2/embalagem	 m2/palete	 m2/camião	

Comprimento			
(m)

Largura			
(m)

3,00 1,19 25 24,99 299,98 2.399

Painéis	 pré-cortados	 da	 	 con-
cebidos	 para	 minimizar	 o	 tempo	 de	 instalação	

e	 eliminar	 os	 resíduos	 na	 construção	 de	 troços	
rectos.

Conceito 

Conduta obtida  
(medidas secção interior)
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Características técnicas segundo normativa 

Característica Valor

Condutividade térmica 10 oC= 0,032 W/m . K 20 oC= 0,033 W/m . K 40 oC= 0,036 W/m . K 60 oC= 0,038 W/m . K

Reacção ao fogo B, s1 - d0

Permeabilidade 100  m2 . h . Pa/mg na superfície exterior

Estanqueidade Classe D

Resistência à pressão 800 Pa (ensaio a 2.000 Pa sem ruptura)

Coeficiente de absorção acústica (a)
125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 KHz 2 KHz a

w

0,36 0,65 0,75 0,85 0,90 0,85
*Ensaio Acústico CTA 048/11/REV-5.

 possui	os	certificados	CE,	AENOR	
y	EuCEb.

Certificados 

Na	tabela	seguinte,	são	indicadas	todas	as	características	técnicas	requeridas	nas	normas	de	refe-
rência:	EN	13403,	EN	13501-1,	EN	ISO	354,	EN	12086.

Condições de funcionamento 
Conforme	 a	 EN-13403,	 o	 uso	 de	 condutas		
CLIMAVER	 não	 é	 recomendado	 nos	 seguintes	
casos:
•	Circulação	de	ar	a	temperaturas	>	90°	C.
•	Transporte	de	sólidos	ou	líquidos	corrosivos.
•		Tubagens	verticais	de	altura	superior	a	dois	an-

dares,	sem	perfilaria	de	suporte;	tubagens	exte-

riores	 sem	 revestimento	 adequado	 e	 tubagens	
enterradas.

 directamente do painel à conduta.

 Garantia de silêncio, qualidade de ar interior e eficácia.
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O	 revestimento	 exterior	 em	 alumínio	 do	
 inclui	 a	 marcação	 exclusiva	

MTR,	que	constitui	uma	referência	precisa	e	segu-
ra	para	a	construção	de	figuras	da	rede	de	condu-
tas	através	do	Método	do	Troço	Recto.	O	tempo	de	
montagem	é	reduzido	graças	à	eficácia	do	método	
do	troço	recto.	

O	conceito	PRO	do	 	aumenta	ain-
da	mais	a	eficácia	do	método	do	troço	recto	graças	
ao	painel	pré-cortado:

Facilidade e rapidez de instalação 

Os	 painéis	 	 dispõem	 de	 ra-
nhuras	 de	 dobragem	 para	 ajuste	 às	 condutas	 de	
troços	rectos	para	que	não	seja	necessária	a	realiza-
ção	de	cortes,	eliminando	possíveis	erros	de	corte	e	
diminuindo	os	tempos	de	instalação.			

Optimização da gestão  
de resíduos na construção 

Devido	 à	 eliminação	 das	 tiras	 das	 ranhuras	 de	 do-
bragem	 da	 conduta	 e	 do	 pré-cortado,	 os	 painéis	

	 não	 produzem	 quaisquer	
resíduos	na	realização	de	troços	rectos	na	constru-
ção,	 minimizando	 os	 custos	 resultantes	 da	 gestão	
de	 resíduos	 durante	 a	 construção	 de	 troços	 rectos	

(aluguer	do	contentor,	transporte	de	resíduos	até	ao	
aterro,	manipulação	e	taxas	de	eliminação).	

Aproveitamento máximo do painel 

Os	 painéis	 	 estão	 pré-corta-
dos	à	medida	exacta	da	conduta	final,	sendo	aprovei-
tado	todo	o	comprimento	do	painel,	 sem	qualquer	
desperdício.	 	permite	econo-
mizar	o	custo	adicional	decorrente	da	perda	de	uma	
parte	do	painel	original	e	a	sua	gestão	como	resíduo.			

Fácil de manusear tanto em transporte 
como na construção  

As	dimensões	reduzidas	do	 	
tornam-no	muito	manuseável,	facilitando	a	constru-
ção	de	troços	rectos	em	espaços	reduzidos.	Também	
permitem	 o	 fácil	 armazenamento	 e	 transporte	 em	
praticamente	todo	o	tipo	de	veículos.	

Optimização de volumes em armazém 

A	unidade	de	compra	do	 	é	
mais	reduzida	que	o	resto	da	gama	CLIMAVER,	o	
investimento	é	menor	e	requer	menos	espaço	em	
armazém.	Por	outro	lado,	as	caixas	são	empilháveis	
até	uma	altura	de	2,40	m.	

Máxima eficiência na obra 

Montagem:

minimiza os custos  
de instalação: poupa 

tempo e dinheiro.
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Eficiência energética  
da instalação 

As	espessuras	mínimas	de	isolamento	em	condu-
tas,	segundo	o	RSECE	(Regulamento	dos	Sistemas	
Energéticos	de	Climatização	em	Edifícios),	devem	
ser	as	seguintes:

a)		Para	 um	 material	 com	 condutividade	 térmica	
de	referência	a	20°	C	de	0,040	W/(m	.	K):

Ar Espessura (mm)

Quente 20

Frio 30

b)		Para	 um	 material	 com	 condutividade	 térmica	
diferente	da	anterior,	a	espessura	deve	ser	cor-

Energética: Isolamento  
térmico garantido 

rigida	na	proporçâo	directa	do	respectivo	l em	
relação	no	valor	de	refêrencia:

d=d
ref	(  l     )

															lref

No	caso	da	gama	CLIMAVER,	a	condutividade	do	
material	a	20°	C	é	de	0.033	W/(m.K).	Se	aplicarmos	
a	fórmula,	obteremos	a	seguinte	espessura	míni-
ma	referência:

d=d
ref	(  l   )=	30	mm	

	(	0,033	)=	24,75	mm
																									lref	 													

0,040

A	 gama	 CLIMAVER	 tem	 uma	 espessura	 de	 25	
mm,	pelo	que	cumpre	a	exigência	do	RSECE	em	
termos	 de	 espessuras	 mínimas	 de	 isolamento	
no	interior	de	edifícios,	tanto	para	ar	frio	como	
para	quente.

A instalação  
de condutas 
CLIMAVER 

permite reduzir 
as perdas em 70% 

comparativamente 
a uma conduta 

de chapa sem 
isolamento. 

 Garantia de silêncio, qualidade de ar interior e eficácia.
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O	 Anexo	 XIV	 do	 RSECE	 “Ensaios	 de	 recepção	 de		
instalações”	especifica	que:
As	perdas	na	rede	de	condutas	têm	de	ser	inferiores	
a	1,5	l/(s.m2),	ou	5,4	m3	/hm2	quando	sujeitas	a	una	
pressão	estática	de	400	Pa.

Com	uma	classe	muito	superior	ao	mínimo	reque-
rido,	a	gama	CLIMAVER	alcança	uma	estanquei-
dade	quase	11	vezes	mais	elevada	que	o	mínimo	
requerido	 pelo	 RSECE.	 A	 CLIMAVER	 assegura	 a	
melhor	 estanqueidade	 das	 condutas	 instaladas,	
minimizando	ao	máximo	as	fugas	de	ar	até	uma	
pressão	diferencial	estática	de	2000	Pa.	

Estanqueidade: Mais exigente  
que a Normativa 

Eficiência energética da instalação

Resultados	 dos	 ensaios	 CETIAT	 de	 Factor	 de	 fuga	 de	 ar	 e	 classe	 de	 estanqueidade	 de	 acordo	 com	 o		
projecto	de	Norma	prEN	1507	mencionado	na	EN	13403.	

Pressão	(Pa)

Fu
ga

	m
áx

im
a	

(m
3 /h

/m
2 )

Ensaios	de	Estanquicidade
6

5

4

3

2

1

0

0	 500	 1000	 1500	 2000	 2500

	Nivel	de	fuga	máximo	autorizado	-	Classe	A

	Nivel	de	fuga	máximo	autorizado	-	Classe	b

	Nivel	de	fuga	máximo	autorizado	-	Classe	C

	Nivel	de	fuga	máximo	autorizado	-	Classe	D

	CLIMAVER  

400

5,4 RSECE
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Com	o	Método do Troço Recto,	a	rigidez	das	figuras	
é	maior	do	que	com	o	Método	de	Recorte,	uma	vez	
que	se	usa	como	base	uma	conduta	recta,	o	elemen-
to	mais	resistente	de	qualquer	rede	de	condutas.	
Além	disso,	com	o	Método do Troço Recto,	todas	as	
figuras	 são	 feitas	 com	 troços	 rectos	 de	 condutas,	
pelo	que	as	uniões	conservam	sempre	o	encaixe	ori-
ginal	do	painel	CLIMAVER	de	dupla	densidade.	
As	novas	ferramentas	MTR	assegura	um	corte	 lim-
po	e	preciso,	com	a	inclinação	adequada	para	a	for-
mação	 de	 figuras,	 permitindo	 uma	 união	 perfeita	
entre	os	elementos	cortados,	para	formar	as	figuras.	
Estes	elementos	ficam	bem	unidos	por	meio	da	cola	
CLIMAVER,	que	assegura	uma	união	equivalente	à	
existente	entre	dois	troços	rectos.	
Com	 o	 Método do Troço Recto,	 deixam	 de	 existir	
os	cortes	interiores	na	conduta,	(necessários	para	a	
construção	das	curvas	pelo	método	de	recorte),	pelo	
que	o	acabamento	interior	da	instalação	é	melhor.

Qualidade e Resistência

O	Método do Troço Recto	assegura	um	acabamen-
to	 perfeito,	 minimizando	 as	 perdas	 de	 carga	 e	 as	
uniões	interiores.

Os	ensaios	realizados	em	diferentes	tipos	de	cotove-
los,	mostram	como	as	perdas	de	carga	num	cotove-
lo	realizado	pelo	Método do Troço Recto,	(2	ângulos	
de	22,5°)	são	menores	(ou	semelhantes)	às	de	um	
cotovelo	curvo,	construído	por	recortes.
(Ensaio	realizado	nos	laboratórios	de	Qualidade	da	Saint-Gobain	

Cristalería	S.L.).

Totalmente  
compatível com  

o sistema  
patenteado MTR,  

único no mercado 
 a oferecer menores 

perdas de carga.

R
ev

es
ti

m
en

to
 CLIMAVER patenteado

M

étodo do Troço R
ec

to

Método do Troço Recto

Perda	de	carga		
num	cotovelo	de			

30	x	30	cm,	velocidade	
do	ar	7	m/s:

Construído	por	recortes	
(curvo).8	Pa

5	Pa Construído	pelo	MTR 
(três	elementos).

0
0

10

20

30

40

Pe
rd

a 
d

e 
ca

rg
a 

 (P
a)

Perda de carga em secções curvas e em cotovelos de 3 troços rectos

1,75 3,50 5,25 7,00 8,75 10,50 12,25 14,00

Conduta
30x30 cm
Curva

Conduta
30x30 cm
Três
Elementos

Conduta
39x32 cm
Curva

Conduta
39x32 cm
Três
Elementos

O Método do Troço Recto  
e as marcações proporcionam um melhor 
acabamento interno das figuras. 

Perdas de carga: 

Eficiência energética  
da instalação 

 Garantia de silêncio, qualidade de ar interior e eficácia.

Perda	de	carga	em	secções	curvas	e	em	curvas	de	3	troços	rectos
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O	ar	que	circula	por	uma	rede	de	condutas	rece-
be	 a	 energia	 de	 impulsão	 de	 um	 ventilador.	 Esta	
energia	deve	ser	suficiente	para	distribuir	o	ar	aos	
locais	 com	 o	 caudal,	 temperatura	 e	 velocidade	
previstos,	 compensando	 as	 perdas	 de	 carga	 que	
se	produzem	na	rede.	Dimensionar	correctamente	
as	condutas	consiste	em	equilibrar	a	força	motriz	
(ventilador)	com	as	perdas	de	carga	produzidas	na	
rede	de	condutas.	

O	 processo	 fluído	 dinâmico	 do	 ar	 nas	 condutas	
provoca	dois	tipos	de	perdas	de	carga:	perdas	por	
atrito	e	perdas	de	carga	locais.

Perdas de carga: equivalente às  
condutas metálicas 

Máxima eficiência energética 
da instalação 

Perdas de carga por atrito 

Perdas de carga locais 

Correspondem	aos	troços	onde	o	fluxo	sobre	va-
riações	de	velocidade	por	mudança	de	direcção	
ou	 variação	 dos	 seus	 valores	 absolutos.	 Nestes	
casos,	não	é	possível	utilizar	o	Gráfico	nem	a	Re-
gra	de	Cálculo,	excepto	coeficientes	para	perdas	
locais.	

Os	 valores	 destes	 coeficientes	 C	 em	 condutas	
CLIMAVER	são	equivalentes	às	da	chapa	galva-
nizada,	e	podem	ser	obtidos	a	partir	do	Manual	
Fundamentals	de	ASHRAE,	ou	do	Manual	de	Ar	
Condicionado	CLIMAVER.

utiliza-se	o	valor	definido	para	a	perda	de	carga	
em	condutas	CLIMAVER,	obtido	segundo	o	gráfi-
co	psicrométrico	do	ASHRAE	para	condutas	cilín-
dricas	 de	 chapa	 galvanizada,	 com	 a	 necessária	
correlação	 de	 diâmetro	 equivalente	 (condutas	
de	secção	rectangular)	segundo	a	fórmula:

De=1,3	·	
  (a	x	b)	0,625  

																		(a	x	b)	0,625

A régua de cálculo CLIMAVER, desenvolvida pela ISOVER e disponível em www.isover.net,  
é outra ferramenta que permite determinar as perdas de carga por atrito. 

Gráfico	Psicrométrico

Perda	de	carga	(Pa/m)

Velocidade	do	ar	(m/s) Diâmetro	equivalente	(mm)

C
au

d
al

	(m
2 /s

)
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As	condutas	 	associam	uma	exce-
lente	absorção	acústica	com	um	revestimento	de	
alta	resistência	mecânica.	
A	absorção	acústica	a,	é	a	relação	entre	a	energia	
acústica	absorvida	e	a	total	incidente.	

Permite	 calcular	 a	 atenuação	 acústica	 alcan-
çada	 graças	 à	 instalação	 de	 uma	 conduta	 ab-
sorvente.	 A	 gama	 	 garante	 um	
coeficiente	 de	 absorção	 acústica	 ponderado		
a

w
	=0.85

Atenuação Acústica 

Conduta
Frequência (Hz)

a
w125 250 500 1000 2000

Chapa (sem isolamento) 0,03 0,03 0,06 0,06 0,04 0,05

CLIMAVER PLUS R 0,20 0,15 0,25 0,65 0,65 0,35

0,25 0,55 0,75 0,85 0,90 0,85

Coeficiente de Absorção Acústica a
s
 para diferentes tipos de condutas

Quer	no	escritório,	como	em	casa,	os	ambientes	
ruidosos	são	uma	das	maiores	fontes	de	incómo-
do.	

Nomeadamente,	 durante	 o	 sono,	 um	 terço	 dos	
cidadãos	 europeus	 são	 perturbados	 pelo	 ruído	
e,	por	conseguinte,	não	conseguem	o	descanso	e	
relaxamento	necessários	e	essenciais	para	a	saú-
de.	 Esta	 importante	 falta	 de	 descanso,	 além	 de	
causar	 stress	 físico	 geral,	 pode	 originar	 danos	 à	
saúde.	

A	 gama	 	 reduz	 o	 nível	 acústico	
que	nos	rodeia	e	permite	tirar	partido	de	todo	o	

A serenidade de uma vida sem ruídos: 

Conforto do utilizador final  
Gama  CLIMAVER:  

soluções a
w  

até 0,9
Gama  CLIMAVER  

garante a
w

 = 0,85

conforto	proporcionado	pelas	instalações	de	cli-
matização,	sem	qualquer	incómodo.

Ensaios segundo a EN ISO 354:2004 realizados em laboratório acreditado AUDIOTEC com espaço plenum.

Para	determinar	a	atenuação	acústica	ao	 longo	de	
uma	conduta,	pode-se	utilizar	a	fórmula:
	

D L= 1,05· a 1,4 · P / S 
L:		Redução	do	nível	sonoro	por	unidade	de	longitude,	db/m.	Coeficiente	de	ab-

sorção	acústica.
P:		Perímetro	interior	da	secção	da	conduta,	em	m.

S:	Secção	interior	da	conduta,	em	m2.

Os	painéis	 	oferecem	uma	atenu-
ação	global	30	vezes	maior	que	uma	conduta	de	
chapa	 sem	 isolamento	 pelo	 interior,	 para	condu-
tas	 de	 secção	 150x200	 mm	 e	 até	 40	 vezes	 para	
secções	de	500x1000	mm.	Além	disso,	garantem	
a	ausência	de	propagação	de	ruído	resultante	das	
eventuais	 vibrações	 da	 própria	 instalação,	 como	
costuma	suceder	com	as	condutas	metálicas.

CH
AP

A 
se

m
 is

ol
am

en
to

1,00

 

0,80

 

0,60

 

0,40

 

0,20

 

0,00

C
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M
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E
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0 

C
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M
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E
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P
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 5

0 

aw= 
0,35aw= 

0,05

aw= 
0,85

aw= 
0,85

aw= 
0,90

Absorção Acústica a
w

 Garantia de silêncio, qualidade de ar interior e eficácia.
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As	condutas	 	resistem	aos	proces-
so	de	limpeza	mais	exigentes	(escovagem,	ar	com-
primido...).
O	revestimiento	interior	 	consiste	na	malha	
têxtil	feita	de	fios	de	vidro	reforçados,	unida	estru-
turalmente	ao	painel	de	lã	de	vidro	durante	o	pro-
cesso	de	fabrico	por	prensagem	térmica.
•			Resistência	mecânica:	Impossibilidade	de	ruptu-

ra	e	desencaixe	na	construção	das	condutas.
•		Estrutura	 têxtil:	 Permeabilidade	 total	 às	 ondas	

sonoras.
•		Superfície	 deslizante	 e	 resistente	 à	 erosão	 dos	

sistemas	de	limpeza.
•		Tratamento	 do	 canto	 macho:	 Resistência	 contí-

nua	à	escovagem.
•	Incombustibilidade.

Revestimento interior 

Sistemas CLIMAVER para higienização

Para	facilitar	a	realização	de	portas	de	registo	para	
a	limpeza	de	condutas	e	conseguir	a	vedação	pos-
terior	à	limpeza,	foi	concebido	o	perfil PERFIVER H,	
com	vedação	do	recorte	com	cinta	CLIMAVER.

Deste	 modo,	 os	 painéis	  po-
dem	 ser	 combinados	 com	 os	 perfis	 PERFIVER L		
nas	 arestas	 longitudinais,	 formando	 o	 Sistema		
CLIMAVER METAL,	para	aumentar,	se	necessário,	
a	rigidez	da	conduta	e	melhorar	significativamen-
te	a	limpeza	da	mesma.

Nenhuma proliferação bacteria

A	 gama	 CLIMAVER	 passou	 em	 todos	 os	 ensaios	
de	não	proliferação	de	bolores	e	bactérias,	em	con-
formidade	com	os	requisitos	da	norma	europeia	de	
condutas	não	metálicas	EN	13403.	O	bolor	inocula-
do	não	se	espalha,	a	estrutura	não	se	deteriora	e	as	
juntas	não	se	abrem.

Ensaio Servimil

Excelente resistência

Higienização das condutas
Higiene ao mais alto nível: garantia 
na qualidade do ar

O RSECE indica: 
“Todos os equimentos 
componente de instalagem 
de climatização “1. Tem de 
estar accesives para efeitos 
de manutenção., assim como 
as portas de visita para 
inspecção e limpeza da rede 
de condutos.”  Artigo 19o

Perfiver H

Perfiver L
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 Garantia de silêncio, qualidade de ar interior e eficácia.

O	 	possui	uma	reação	ao	fogo	b,	
s1	-	d0,	existe	em	versão	A-2,	s1	-	d0,	para	as	exi-
gências	mais	elevadas.		
Para	prevenir	os	incêndios	e	limitar	o	seu	impa-
to,	 as	 legislações	 nacionais	 definem	 mínimas	
em	termos	de	comportamento	ao	fogo	dos	ma-
teriais	de	construção	utilizadas	na	construção.
A	fim	de	homogeneizar	os	critérios	a	avaliar,	os	
ensaios	a	efetuar	e	a	codificação	dos	resultados,	

foi	usado	o	sistema	das	Euroclassses.	Este	refere-
-se	 à	 classificação	 dos	 materiais	 de	 construção	
em	relação	ao	seu	comportamento	ao	fogo,	cha-
mado	“Reação	ao	fogo”.	Três	critérios	são	avalia-
dos:

•		A	contribuição	para	o	fogo,	quer	dizer	o	poder	
calorífico	e	o	grau	de	inflamabilidade	do	mate-
rial,	denominação	A-1,	A-2,	b,	C,	D,	E	lá	F.	

•		A	produção	de	fumos	e	o	seu	grau	de	opacidade	
e	toxicidade,	denominação	s1,	s2,	s3.

•		A	 produção	 de	 gotas	 ou	 particulas	 incandes-
centes,	denominação	d0,	d1,	d2.

À	 classificação	 corresponde	 comportamentos	
seguintes:

Reacção ao fogo:  
ambos os lados Euroclasse B-s1, d0

Segurança assegurada

As Euroclasses 
pressupõem 
um sistema de 
classificação e 
ensaio único 
para toda a 
Europa.

Contribução para o fogo 
A-B-C-D-E-F

Intesidade dos fumos 
s1 - s2 - s3

Produção de gotas incandescentes 
d0 -d1-d2

A1: Flashover impossível Ensaio não necessário Ensaio não necessário

A2: Flashover impossível s1 d0 - Producão de gotas após 600 sg

B: Flashover impossível s2 d1 - Producão de gotas entre 10 e 600 sg

C: Flashover após 10 min s2 d1 - Producão de gotas entre 10 e 600 sg

D: Flashover entre 2 - 10 min s3 d2 - Nem d0 nem d1

E: Flashover antes 2 min Sem ensaio Sem ensaio ou d2

F Sem ensaio Sem ensaio Sem ensaio

Um material classificado A1 não contribuirá em nenhum caso para o incêndio, mesmo no seu desenvolvimento total. Um material A2 não 
liberará uma carga de incêndio significativa  e não contribuirá para a extensão do incêndio. A classificação B corresponderá a um material que 
não possui os valores exigidos para as classificações anteriores.

O decreto-lei nº220/2008 de 12 de Novembro define o ensaio de classificação de reacção ao fogo de produtos lineares para isolamento térmico 
de condutas. 
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Resistência à pressão:  
4 vezes o mínimo requerido

O	ensaio	de	pressão	determina	a	aptidão	do	con-
junto	 de	chapas	 de	material	 isolante,	 ou	 seja,	as	
condutas	de	ar	e	as	uniões	e	juntas	a	suportar,	sem	
ruptura,	uma	determinada	pressão	de	ar	interna.

O	 	 foi	 ensaiado	 a	 2000	 Pa	 sem	
ruptura.	 Segundo	 a	 normativa	 EN	 13403,	 o	

	assegura	uma	resistência	à	pres-
são	de	800	Pa.

Legenda

1  Troço vedado  
(parte superior)

2 Medidor de pressão 
3 União
4 Compressor
5  Troço vedado (parte 

inferior)

Fig. 6 Construção típica para o ensaio de pressão 

Ensaio de resistência à pressão segundo  
EN 13403  

Cinta CLIMAVER Cinta 

A cinta CLIMAVER. 
de alumínio puro  
de 50 micra 
de espessura à 
base de resinas 
acrílicas, assegura a 
estanqueidade da 
conduta.

A Isover propõe a Cinta 

com o tecido negro  
para a vedação  
das condutas  

Os painéis CLIMAVER  
incluem um 
revestimento 
duplo que confere 
estanqueidade e 
rigidez ao produto.
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 Garantia de silêncio, qualidade de ar interior e eficácia.
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Este documento foi impresso  
em papel Creator Silk, fabricado com 
celulose não branqueada com  
gás de cloro (ECF).
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