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Em que consiste?

O Sistema OPTIMA é um método inovador de 
montagem eficiente para revestimentos interiores 
com Lã Mineral ISOVER e Placa de Gesso Laminado 
Placo� 

O Sistema OPTIMA permite reabilitar uma habita-
ção, ou um edifício completo, com revestimentos 
interiores� Também é apto para obras novas� O Sis-
tema OPTIMA é rápido e fácil de instalar, garante 
um alto rendimento de montagem, superior aos 
sistemas tradicionais, assim como umas excelen-
tes prestações térmicas e acústicas�

Foi concebido pelo departamento de I+D+I da 
Saint-Gobain ISOVER e da Saint-Gobain Placo, com 

mais de 50 anos de experiência no setor do isola-
mento e Placa de Gesso Laminado�

Os nosso produtos de isolamento são conhecidos 
pela sua qualidade e fiabilidade, mas são também 
reforçados com sistemas de isolamento desenha-
dos desde uma perspetiva holística e de forma es-
pecífica para habitações em que o isolamento da 
fachada pelo exterior ou pela câmara da fachada 
não são uma opção disponível�

Também pode ser instalado como complemento 
às soluções anteriores�

Sistema OPTIMA. A inovação 
em revestimentos eficientes

Detalhe de instalação  
do Sistema OPTIMA  
junto com a membrana  
autorregulável VARIO (Opcional).
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É composto por elementos simples que tornam o sistema mais competitivo:

1.  Estrutura metálica e Clips OPTIMA
2
  

(suporte metálico do sistema, figura 1).
2.  Isolamento ISOVER (Lã Mineral Arena de altas 

prestações, figura 2).

3.  Membrana inteligente VARIO para controlo  
da humidade e estanqueidade da envolvente 
(figura 3). Opcional, recomendado para o 
projetista mais exigente.

4.  Revestimento e acabamento Placo (Placa de 
Gesso Laminado).

Ver descrição detalhada nas páginas 10-13.

1 2

3 4
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Onde se pode instalar o Sistema OPTIMA?

Devido à sua polivalência, é recomendado para 
o isolamento térmico e acústico de paredes em 
edifícios residenciais ou destinados a outras finali-

dades como hotéis, hospitais, escritórios, adminis-
trações ou departamentos governamentais� Tanto 
em obras novas como em reformas�

Aplicações

Paredes de fachada, separadores, divisórias e tetos�

-  Revestimento de Placa de Gesso Laminado� O  
Sistema OPTIMA é um método construtivo total-
mente a seco�

-  Flexibilidade de design� A estrutura dos perfis 
foi desenhada para se adaptar a todo o tipo de 
forjados e elementos base da parede, incluindo 

as superfícies mais irregulares� Sempre resolvido 
de forma simples� Também se adapta à comple-
xidade estrutural do edifício com apenas três 
perfis básicos� 

Apto para instalação sobre diferentes tipos de 
elementos base:

O Sistema OPTIMA é fácil de instalar, reduz os custos e o tempo de montagem. Alternativa aos sistemas tradicionais, 
para a renovação e isolamento de paredes de fachada pelo interior.

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Como melhorar a eficiência energética na reabilitação da habitação?

Em países como Portugal e Espanha, existe um 
enorme parque habitacional construído antes da 
existência de regulamentação relativa ao isola-
mento e ao consumo energético em edifícios de 
habitação� Estes edifícios continuam a ser habita-
dos, mas podem e devem ser adaptados à situação 
socioeconómica dos nossos dias� Dado o reduzido 

isolamento térmico dos edifícios com mais de 30 
anos, o consumo energético necessário para asse-
gurar condições de conforto aos seus utilizadores 
é muito elevado, convertendo-se num problema 
quando confrontamo-nos com o imparável au-
mento dos preços da energia�

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Altos preços da energia vs. baixos níveis de conforto em casa

O que fazer se possuir uma habitação antiga? O 
que fazer se tiver que fazer uma renovação e me-
lhorar a eficiência energética de uma habitação?  
Este tipo de habitações são um sorvedouro ener-
gético que esbanjam parte do nosso dinheiro 

através das paredes e coberturas mal isola-
das�Isto pode ser solucionado com o Sistema  
OPTIMA�

 Habitações 
eficientes 
energeticamente.

 Habitações 
altamente 
ineficientes 
energeticamente.A B C D E F G

Muito
Eficiente

Altamente
Ineficiente

Estado energético das habitações em 
Espanha: Fonte IDAE.

Uma casa espanhola consome em média 
990 €/ano em energia (Dados OCU)� A principal 
despesa é o aquecimento e a refrigeração, que 
representa frequentemente quase metade de to-

do o consumo� Sendo 48% em aquecimento e ar 
condicionado:
- Aquecimento: média anual de 5172 kWh�
- Ar condicionado: 170 kWh�

Inclua na sua renovação a instalação do Sistema 
OPTIMA se necessitar de:

✓ Melhorar o consumo energético da sua habi-
tação�
✓ Isolar as paredes interiores da sua habitação�
✓  Fazer uma renovação individual sem afetar a 

comunidade�
✓ Resolver problemas de ruído�
Não se esqueça de que o isolamento contra o 
ruído da rua e dos vizinhos também é importante, 
já que 35% dos lares espanhóis têm problemas de 
ruído na sua habitação�

Habitação convencional

Exigência energética

150 kWh/m2a

CO2:

30 kg/m2a

Custos de aquecimento
índice de preço:

100 €

Multi-Comfort House

Exigência
energética

15 kWh/m2a

CO2:

2 kg/m2a

Custos de aquecimento
índice de preço:

10 €

19%

média

Redução
Pedido
em Refrigeração

25%

média

Redução
Pedido
em Aquecimento

9dBA

Melhoria
Acústica

19%

média

Redução
Pedido
em Refrigeração

25%

média

Redução
Pedido
em Aquecimento

9dBA

Melhoria
Acústica

19%

média

Redução
Pedido
em Refrigeração

25%

média

Redução
Pedido
em Aquecimento

9dBA

Melhoria
Acústica

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Porquê escolher o Sistema OPTIMA?

Existem muitos aspetos que tornam o Sistema 
OPTIMA o preferido nas renovações para conferir 
um isolamento perfeito às habitações e locais:

✓  Excelentes prestações termoacústicas conferi-
das pela Lã Mineral ISOVER�

 ✓   Sistema ajustável a todo o tipo de espessuras, 
superfícies e paredes�

✓  Seco, limpo, leve, com o mínimo de desperdício� 
✓  Melhora os tempos de montagem relativamen-

te a um revestimento tradicional�

Vantagens:

Sistema de revestimento mais fácil, rápido e efi-
ciente na sua instalação� Para um isolamento à 
la carte:

-  Os elementos do Sistema OPTIMA são válidos 
para qualquer espessura de isolamento, melho-
ram a gestão dos artigos de compra e armaze-
namento�

-  5 vezes menos desperdício que um revestimento 
tradicional�

-  Sistema OPTIMA de revestimento a seco, que 
poupa tempo e dinheiro durante a fase de mon-
tagem, que não necessita de cola, argamassa, ou 
tempos de secagem�

-  A cablagem, passagem de condutas e tubagens 
são facilmente instalados sem afetar a continui-
dade do isolamento nem os seus resultados�

-  Os Clips OPTIMA
2
 evitam o contacto metálico 

com a parede reduzindo as pontes térmicas e 
acústicas� Assegurando assim uma estrutura de 
suporte firme.

-  Com o Sistema VARIO® melhora a estanqueidade 
da habitação em comparação com a construção 
tradicional, evitando correntes de ar incómodas 
geradas por juntas e pontes térmicas�

-  Ótimas prestações térmicas e acústicas: Junta-
mente com todas as vantagens conferidas pelo 
isolamento com Lã Mineral ISOVER:

- Poupança energética
- Produto natural e sustentável
- Proteção contra incêndios

 Sem ferramentas
 Sem tomar medidas
 Sem recortes nem desperdícios

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Estrutura de suporte

1� Perfil OPTIMA U ST
2� Extensão OPTIMA 50
3� Perfil OPTIMA 240
4�  Clips OPTIMA

2
 76/160 e Conector OPTIMA

Isolamento
5�  Lã Mineral ISOVER: 

Arena Basic, Arena, Arena Plaver e Arena  
Master são os produtos recomendados

Estanqueidade e controlo 
de humidades: Sistema VARIO*

6�  Membrana inteligente Sistema VARIO
7�  Fita VARIO KB1
8�  Selante VARIO Double Fit 350 ml

* Opcional

Revestimento interior

9� Revestimento de Gesso Laminado Placo

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Resumo de componentes do Sistema OPTIMA

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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1. Estrutura metálica: leve, sólido e adaptável

A estandardização dos componentes me-
tálicos da estrutura de suporte do Sistema  
OPTIMA asseguram que é mecanicamente estável 
e económico� A estrutura pode ser adaptada para 
se ajustar a cada tipo de edifício sem considerar 
diferenças entre as superfícies de parede e forjado 
existentes (nível e material)�

Regulação da espessura

As ancoragens intermédias são clips especialmen-
te desenhados para serem fixados à parede direta-
mente com parafusos ou para serem colocados no  
Perfil OPTIMA 240 colocado na horizontal a uma 
altura de 1,60 m sobre o qual será espetado o 
isolamento�

Os Clips OPTIMA
2
 75/160 permitem colocar o iso-

lamento e fixar os perfis do Sistema OPTIMA�

✓  Rutura da ponte  
térmica com o Clip 
OPTIMA

2
 75/160.

✓  Fácil e rápida 
instalação em obra.

✓  Excelente estabilidade 
mecânica.

✓  Resistente ao 
arrancamento e 
à compressão.

✓  Regulação da espessura do 
revestimento sem afetar o 
resto dos componentes.

Possibilidade de colocar o 
Clip OPTIMA

2
 75/160 sobre 

o Perfil OPTIMA 240 ou 
diretamente sobre a parede 
no caso de ser irregular.

Com uma única referência 
de ancoragem.

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Regulação horizontal

Os canais do solo e forjado são construídos com os 
perfis OPTIMA U ST, perfis de 2,35 m em forma de 

U assimétrico que permitem encastrar e regular a 
posição dos perfis OPTIMA 240�

Mantém perfeitamente a estrutura vertical graças 
ao efeito pinça do Perfil OPTIMA U ST  
que absorve as vibrações.

Detalhe do remate.

Permite modular o perfil vertical OPTIMA 240  
para largura de 400 ou 600 mm segundo o projeto,  
sem afetar a referência de isolamento.
Otimiza custos de armazenamento de isolamento.
Evita aparafusar e fixar o perfil.

Perfil OPTIMA U ST

Perfil OPTIMA U ST 
Secção a escala 1:1

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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 Colocação sem cortar os perfis.

 Reduz o tempo de montagem.

 Menor custo de armazenamento.

 Regulação milimétrica.

 Reforço mecânico.

Regulação vertical

Para a estrutura, o Perfil OPTIMA 240 juntamente 
com as peças de Extensão OPTIMA 50 podem ser 

utilizados para prolongar ou ajustar a estrutura 
metálica à altura do forjado�

Regulação do comprimento da estrutura vertical 
com os Perfis OPTIMA 240 e Extensão OPTIMA 50.

Em renovações: estrutura vertical ajustável às 
diferentes alturas do forjado com o Perfil Extensão 
OPTIMA 50.

A sobreposição (R) do Perfil OPTIMA 240 e a 
Extensão OPTIMA 50 deve ser de no mínimo 10 cm.

Com um Perfil OPTIMA 240 e a Extensão OPTIMA 50  
é possível regular alturas de forjado de 2,50 m a 
2,80 m em qualquer uma das situações intermédias 
e com uma precisão milimétrica.

Montagem do  
Perfil OPTIMA 240  

e da Extensão OPTIMA 50.

Extensão OPTIMA 50

Perfil OPTIMA 240

Perfil OPTIMA 240

Extensão OPTIMA 50

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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2. A escolha do isolamento é chave

Os produtos Arena, Arena Basic, Arena Master e 
Arena Plaver são soluções ideais para obter as me-
lhores prestações térmicas e acústicas com a míni-

ma espessura� As propriedades de adaptabilidade 
da Lã Mineral ISOVER garantem o enchimento 
completo da câmara�

✓  Excelentes prestações 
térmicas e acústicas.

✓ T ato agradável e consistente.

✓  Produtos com alto poder de 
compressão e recuperação, 
permitem poupar espaço e 
tempo: otimiza transporte e 
armazenamento.

✓  Confere uma barreira de 
proteção segura às paredes da 
sua habitação.

Lã Mineral ISOVER: origem natural

A Saint-Gobain ISOVER fabrica os seus produtos 
com matérias primas naturais e abundantes (co-
mo areia e vidro reciclado a mais de 65%) que se 
fundem formando a Lã Mineral�

Especificidade de produtos ISOVER: os produtos 
obtidos têm uma rede interna de ar imobilizado 
pela Lã que é a barreira mais eficaz da natureza 
para deter a passagem do frio, do calor e do ruído�

Isolamento térmico e acústico: o poder isolante da 
Lã Mineral é mundialmente reconhecido, sendo a 
opção preferida dos profissionais da construção�

Incombustíveis: a origem pétrea da composição 
da Lã Mineral faz com que sejam produtos incom-
bustíveis por natureza, que atuam como barreira 
em caso de incêndio e não geram fumo nem gotas 
incandescentes� Resistente à água e à condensa-
ção: no caso de a Lã Mineral se molhar acidental-
mente, mantém inalteradas as suas propriedades 
isoladoras termoacústicas ao secar� Não absorvem 
a humidade ambiente e estão dotadas de uma 
barreira de vapor para evitar o risco de condensa-
ções caso seja necessário�

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Membrana transpirável no verão. 

3. Estanqueidade, qualidade do ar 
interior e controlo de humidades

O Sistema VARIO® é a solução ISOVER de última 
geração para a estanqueidade a proteção de hu-
midades� Este sistema inovador permite dotar a 
habitação de uma melhor qualidade do ar interior 
assim como satisfazer o projetista mais exigente 
em questão de eficiência energética, através da 
ventilação controlada�

Sistema OPTIMA VARIO® a solução combina-
da para os resultados mais exigentes

O Sistema VARIO® é uma solução única, patentea-
da pela ISOVER, que permite mudar com o clima 
as suas prestações à permeabilidade do vapor de 
água�

Trata-se de uma membrana inteligente que se 
adapta e reage de forma natural gerando altera-
ções na sua permeabilidade segundo as condições 
de temperatura e humidade ambiental, permitin-
do que o edifício respire de forma natural� Isto sig-
nifica que VARIO KM Duplex UV é uma membrana 
multifuncional, atua como barreira de vapor no 
inverno e como membrana transpirável no verão�

No verão: 

A parede aquece 
no verão devido às 
temperaturas altas 
e à radiação solar. A 
membrana Vario® 
abre os seus poros para 
permitir que o edifício 
respire e o vapor de água 
saia para o exterior do 
edifício.

No inverno:  
A face interna da 
parede é mais fria em 
contraste com o interior 
da habitação. Para 
prevenir a condensação 
intersticial atua como 
barreira e impede que 
a humidade ambiental 
da habitação chegue à 
estrutura.

Barreira de vapor no inverno.

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Fita VARIO® KB1: fita com adesivo não acrílico 
numa das faces para o tratamento da estanquei-
dade do Sistema VARIO®� Sela as sobreposições da 
membrana Vario KM Duplex UV� Serigrafada com 
um metro para facilitar a instalação�

Selante Vario® Double Fit 350 ml: adesivo du-
radouro para controlo da estanqueidade como 
parte do Sistema VARIO®� Sela o encontro entre a 
membrana VARIO® KM Duplex UV e os elementos 
perimetrais como forjados, paredes e tetos, permi-
tindo a sobreposição da membrana�

Componentes

Membrana Vario® KM Duplex UV: é a única 
do mercado que confere excelentes níveis de 
estanqueidade juntamente com um controlo cli-
mático da regulação de humidades� Adapta-se 
automaticamente às condições climáticas� Não 
só melhora a eficiência energética do edifício 
e as condições de conforto do utilizador, como 
também protege as estruturas de patologias 
criadas por humidades�

O Sistema VARIO® aplica-se em: a face interior de qualquer 
elemento da envolvente do edifício

Compatível com: Sistema OPTIMA®

Benefícios:

✓  Funcionalidade dual, regulação do aparecimento de humidades: 
melhor e mais rápida secagem no verão e barreira eficaz no 
inverno

✓  Fiável e eficaz com o uso de componentes de selagem

✓  Vario KM Dúplex UV – com linhas guia para facilitar o corte

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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4. Revestimento de Placa de Gesso Laminado Placo.

As Placas de Gesso Laminado da Placo são uma ex-
celente solução para conseguir um revestimento 
de altas prestações em revestimento de suporte� 
Disponível numa ampla gama de produtos e me-
didas�

• Aptas para qualquer desenho� 
• Fácil colocação e montagem�
• Superfícies lisas e planas� 
•  Ampla gama de produtos para adaptação às ne-

cessidades específicas de cada utilizador�

Em casas de banho e cozinha: Placas de Gesso 
resistentes à água Placomarine®�

Salas de instalações: as Placas de Gesso Laminado 
específicas para fogo Placoflam® oferecem uma 
proteção especial contra a propagação do fogo em 
caso de incêndio� A sua instalação é idêntica à das 
placas padrão� 

Para melhorar a resistência ao fogo, podemos du-
plicar estas placas, cruzando as juntas de forma a 
que não se sobreponham�

Na zona perimetral e nas juntas, é aconselhável 
aplicar uma massa intumescente�

Melhoria acústica: as Placas de Gesso Lami-
nado tipo PlacoPhonique® reforçam o isola-
mento acústico produzido pela Lã Mineral�  
Obtém-se um ganho de +3 dB com 
PlacoPhonique® face a uma placa tradicional BA 
13 Standard�

Placa Habito: Placa de Gesso Laminado dese-
nhada para conseguir as maiores prestações em 
cargas além de boas prestações face a impacto 
em comparação com o resto das Placas de Gesso 
Laminado�
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A Lã Mineral Arena da ISOVER oferece ao projetista a melhor solução combinada com uma melhoria 
real do comportamento acústico e térmico da parede�

1. Isolamento térmico

O isolamento térmico do Sistema OPTIMA é supe-
rior ao revestimento tradicional porque…

✓  Reduz o efeito das pontes térmicas� O contacto 
com a parede é plástico, não através de elemen-
tos de perfis�

✓  Se combinada com o Sistema VARIO® conse-
gue-se melhorar em mais de 20% a eficiência 
energética do edifício com o controlo da estan-
queidade�

✓  Na seguinte tabela encontram-se detalhados os 
níveis de transmissão térmica alcançados para 
cada tipo de parede:

Sistema OPTIMA.  Isolamento térmico 
e acústico de altas prestações

O poder isolante 
térmico e acústico da Lã 
Mineral Arena supera 
as expetativas mais 
exigentes.

 
 

Palma de Mallorca B3

Ávila E1

Segovia D2

Pamplona D1

Logroño D2

Vitoria D1

Santander C1
Oviedo D1

León E1

Zamora D2

Ourense D2

Lugo D1
A Coruña C1

Pontevedra C1
Palencia D1

Burgos E1

Valladolid D2

Salamanca D2

Soria E1

Madrid D3

Toledo C4

Valencia B3

Castellón B3

Teruel D2

Zaragoza D3

Huesca D2

Tarragona B3

Barcelona C2Girona D2

Lleida D3

Cuenca D2

Guadalajara D3

Cáceres C4

Badajoz C4

Huelva A4
Sevilla B4

Córdoba B4

Jaén C4

Ciudad Real D3
Albacete D3

Murcia B3

Almería A4

Granada C3

Málaga A3

Cádiz A3

Alicante B4

Santa Cruz
de Tenerife α3

San Sebastián D1
Bilbao C1

Las Palmas
de Gran Canaria α3

Ceuta B3

Melilla A3

• zona climática inverno α• zona climática inverno A• zona climática inverno B• zona climática inverno C• zona climática inverno D• zona climática inverno E

válido para todas 

as zonas climáticas

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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3. Controlo de humidades, 
estanqueidade e qualidade do 
ar interior

Nalgumas zonas da Península Ibérica, o controlo 
da humidade é um aspeto chave na conceção do 
edifício, e as paredes devem ser tratadas e acondi-
cionadas numa renovação� Deve assegurar-se que 
não existe risco de condensações com o Sistema 
OPTIMA já que:

✓  Permite que a barreira de vapor mantenha a 
sua entidade e seja contínua em toda a parede 
mesmo com uma estrutura de perfis metálicos�

✓  O Sistema OPTIMA é compatível com Vario KM 
Duplex UV e os seus acessórios de montagem, 
que garantem um excelente controlo da humi-
dade no inverno e no verão�

Em seguida mostra-se o exemplo de uma simula-
ção de 3 anos de um modelo de 213 mm de betão 
retificado que é isolado internamente numas con-
dições exteriores o mais desfavoráveis possível: 
orientação a norte com uma alta concentração de 
humidade interna�

Sem o Sistema VARIO®, a acumulação de humi-
dade na face interna da parede de betão pode ser 
vista na figura 5� Ao passo que se colocarmos a 
membrana Vario KM Duplex UV, não só se con-
segue melhorar a estanqueidade do edifício, mas 
também se protege da humidade e dos problemas 
que esta gera no edifício�

2. Isolamento acústico.

O ruído ambiental é um problema dos nossos 
tempos� Mas existem soluções avançadas que re-
duzem o efeito negativo do ruído nas nossas vidas�

As condições adequadas de conforto acústico na 
habitação são o reflexo do bom tratamento da 
envolvente do edifício� Assim limitam-se os incó-
modos do ruído exterior e do trânsito�

Quando se instala o Sistema OPTIMA nas paredes 
de edifícios existentes consegue-se uma melhoria 
significativa do conforto acústico no lar�

A redução de incómodos acústicos como ruídos de 
trânsito ou vizinhos é facultada pelo R’w (índice 
global de redução acústica aparente); este índice 
expressa-se em dB, e é mais eficaz quanto maior 
for o seu valor� Com o tratamento das paredes que 
separam a nossa habitação da dos vizinhos com o 
Sistema OPTIMA incrementamos a privacidade da 
família� É uma decisão simples e individual, que 
não afeta o resto da comunidade de vizinhos�

Parede base Sistema OPTIMA
Parede +
OPTIMA

Parede +
OPTIMA

Elementos MW (mm) PYL (mm) Rw (dB) Ganho dBA

21,5 cm bloco betão 
12,5 mm cimento RI+RE

50 12,5 63 9

100 12,5 65 11

22,0 cm betão 
pré-fabricado

50 12,5 64 9

100 12,5 65 10

21,5 cm bloco betão
50 12,5 65 12

100 12,5 66 13

*  Estes níveis de isolamento acústico são obtidos para as soluções de parede base descritas� Qualquer elemento como janelas, portas, 
etc�, pode afetar de forma significativa as prestações acústicas�

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Sistema OPTIMA . Como instalar?

1.  Fixação dos perfis  
OPTIMA 240.

2.  Fixação dos perfis  
OPTIMA U ST.

3. Colocar os Clips OPTIMA
2
. 4.  Colocar a Lã Mineral ISOVER: 

ECO D 032 e os Clips OPTIMA
2
.

5.  Colocar a Lã Mineral ISOVER: ECO D 032.

8. Resultado da instalação do Sistema OPTIMA.

6. Sistema VARIO. 7. Fixação da Placa de Gesso Laminado.

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes



21

Pontos críticos e encontros? Já não são um problema

Execução de instalações e cablagem

Os eletrodomésticos standard, os equipamentos 
de automatização das casas e claraboias fazem 
com que se tenha aumentado nos últimos anos a 
cablagem existente por trás do revestimento, nos 
edifícios�

O Sistema OPTIMA permite a integração destes 
elementos sem prejudicar a integridade do iso-
lamento� A cablagem, tubos nervurados e outros 
serviços irão percorrer a estrutura entre a Lã Mi-
neral e a Placa de Gesso Laminado devido ao de-
senho dos seus Clips OPTIMA

2
 espaçadores� Com 

a Fita VARIO KB1 e o Selante VARIO Double Fit 
asseguramos a estanqueidade e controlo de hu-
midades do Sistema VARIO® sem que seja afetado 
por estes elementos�

Encontros com janelas

Deve ter-se em conta a localização das janelas� 
Deve criar-se um marco em redor da janela com o 
Perfil OPTIMA 240 segundo a imagem� O Conector 
OPTIMA será utilizado para as juntas em T entre os 
perfis verticais e horizontais�

Para as uniões entre perfis OPTIMA 240 per-
pendiculares, para fazer os encontros, utiliza-se 
no Conector OPTIMA� O seu desenho permite a 
montagem dos perfis em qualquer orientação e 
ângulo� É a peça chave para resolver os encontros 
de portas e janelas�

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes
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Lã Mineral Arena da ISOVER (recomendada):

Combinação de altas prestações térmicas e acústicas para obra e renovação�

Sistema OPTIMA ISOVER. 
Especificações de produto

Produto
Resistência térmica

Declarada, R
D
 (m2·K/W)

Espessura (mm) Comprimento (m) Largura (m)

Arena

1,10 40 1,35 0,60

1,40 50 1,35 0,60

1,75 60 1,35 0,60

Arena Basic

1,20 45 1,35 0,60

1,60 60 1,35 0,60

1,75 65 1,35 0,60

Arena Plaver
1,25 40 2,60 0,60

1,55 50 2,60 0,60

Arena Master 2,35 90 1,35 0,60

Acessórios Sistema OPTIMA da ISOVER

Produto
Comprimento 

(m)
Embalagem

Perfil OPTIMA 240 2,40 Palete de 12 volumes de 20 perfis cada um = 564 m

Perfil OPTIMA U ST 2,35 Palete de 40 volumes de 10 perfis cada um = 960 m

Extensão OPTIMA 50 0,50 Palete de 40 volumes de 10 perfis cada um = 200 m

Clip OPTIMA
2
 75/160 – Caixas de 40 peças

Conector OPTIMA – Caixas de 25 peças

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes



23

Os elementos e quantidades adequadas para a instalação ou especificação do Sistema OPTIMA 
são calculados de forma simples�

Do que necessita para instalar o Sistema OPTIMA e VARIO em 5 m2 de parede?*

Sistema OPTIMA. Cálculo 
de rendimento de materiais

Sistema OPTIMA Quantidades

Perfil OPTIMA 240 13 ml

Perfil OPTIMA U ST 4 ml

Perfil OPTIMA Extensão 3 unidades

Clip OPTIMA
2
 75/160 6 unidades

Isolamento de Lã Mineral 
arena ISOVER: Arena, 
Arena Basic, Arena Plaver, 
Arena Master

5,1 m2

Sistema VARIO Quantidades

Membrana Vario KM 
Duplex UV 6 m2

Fita VARIO KB1 5 ml

Selante VARIO Double 
Fit 350 ml 1 carga

* Sem orifícios� Com uma altura entre forjados de 2,7 m e 
espaçamento de perfis verticais a 0,60 m dos seus centros�

Pode consultar no nosso 
site um calculador online 
completo dos elementos do 
Sistema OPTIMA  
e Sistema VARIO®, que  
lhe permitirá considerar 
o rendimento do sistema 
contabilizando os orifícios 
de janelas, portas e outros 
elementos.

Sistema OPTIMA
A inovação em revestimentos eficientes

A Saint-Gobain Isover Ibérica, S�L� – ISOVER reserva-se o direito à modificação sem aviso prévio e de forma total ou parcial, dos dados contidos no presente 
documento� Da mesma forma, não garante a ausência de erros involuntários�
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Descrição
Clips de fixação da estrutura metálica do Sistema OPTIMA,  
feitos em poliamida reforçada.

•  Clip OPTIMA2
 75-160: Fixação composta por um clip e um 

casquilho espaçador horizontal para fixar à parede e suportar o 
sistema. É ajustável à espessura do isolamento.

•  Conector OPTIMA: Peças para a união dos perfis e gerar os 
ângulos da estrutura. Consta de um clip de fixação plástico e um 
braço metálico. Adaptável aos encontros do sistema.

Aplicações
O Sistema OPTIMA da ISOVER é uma solução inovadora para 
o revestimento eficiente de paredes com placa de gesso 
laminado. É um sistema de montagem de altas prestações para o 
isolamento em obras novas e renovações, aplicável em:

- Paredes de fachada.
- Separadores.
- Divisórias.
- Tetos falsos.

O Sistema OPTIMA é recomendado para a gama de lã 
mineral  arena para potenciar as prestações termoacústicas 
do sistema: arena, arena basic, arena plaver y arena 
master.

CLIPS SISTEMA OPTIMA
Revestimento de Placa de Gesso Laminado

Vantagens:
·    Redução das pontes térmicas em comparação com um 
revestimento tradicional.

·    Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas.
·    Regulação simples e rápida.
·    Acessórios multifunções.
·    Resolve qualquer revestimento com um único sistema.
·    Apto para qualquer espessura de lã mineral ISOVER.

Certificados

Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

GUIA DE INSTALAÇÃO
Informação adicional disponível em: www.isover.pt

Quantidade mínima: 1 caixa. Os clipes do Sistema OPTIMA são 
disponibilizados em caixas de cartão.
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25 6.300
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Avis Technique 9/11-946

+34 901 33 22 11

www.isover.pt

isover.pt@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

Descrição
Perfis de aço galvanizado do Sistema OPTIMA.

•  Perfil OPTIMA 240: Perfil metálico de 45 mm de largura e 18 
mm de profundidade que atua como estrutura vertical do 
Sistema  Sistema OPTIMA. 

•  Perfil OPTIMA U ST: Perfil em U assimétrico para manter os 
perfis OPTIMA 240 sem ser aparafusados. 

•  Extensión OPTIMA 50: Perfil metálico curto que permite uma 
extensão de Perfil Optima 240 com uma sobreposição mínima 
de 10 cm.

Aplicações
O Sistema OPTIMA é uma solução inovadora para o revestimento 
eficiente de paredes com placa de gesso laminado. É um sistema 
de montagem de altas prestações para o isolamento em obra 
nova e renovação, aplicável em:

- Paredes de fachada.
- Separadores.
- Divisórias.
- Tetos falsos.

O Sistema OPTIMA OPTIMA é recomendado para a gama de lã 
mineral arena para potenciar as prestações termoacústicas 
do sistema arena, arena basic, arena plaver e arena 
master.

PERFILERÍA SISTEMA OPTIMA
Revestimento de Placa de Gesso Laminado

Vantagens:
·    Redução das pontes térmicas em comparação com um 
revestimento tradicional.

·    Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas.
·    Regulação simples e rápida. 
·    Acessórios multifunções.
·    Resolve qualquer revestimento com um único sistema.
·    Apto para qualquer espessura de lã mineral ISOVER.

Certificados

Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

Guia de instalação
Informação adicional disponível em: www.isover.pt
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+34 901 33 22 11

www.isover.pt

isover.pt@saint-gobain.com

www.isover-aislamiento-tecnico.es

Produto Secção
Compri-

mento (m)
Perfis/
volume

mL/
volume

Perfis 
/palete

mL 
/palete

mL/ 
camião

Perfil OPTIMA 240 2,40 40 96 400 960 130.759

Perfil OPTIMA U ST 2,35 20 47 240 564 187.500

Extensión OPTIMA 0,50 80 40 800 400 –

Compatível com o Sistema VARIO®

Avis Technique 9/11-946

Perfil OPTIMA 240.

Perfil OPTIMA U ST.

Extensión OPTIMA 50.

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento



25Soluções de isolamento no setor educativo
DESENHO EM CENTROS EDUCATIVOS

Descrição
Clips de fixação da estrutura metálica do Sistema OPTIMA,  
feitos em poliamida reforçada.

•  Clip OPTIMA2
 75-160: Fixação composta por um clip e um 

casquilho espaçador horizontal para fixar à parede e suportar o 
sistema. É ajustável à espessura do isolamento.

•  Conector OPTIMA: Peças para a união dos perfis e gerar os 
ângulos da estrutura. Consta de um clip de fixação plástico e um 
braço metálico. Adaptável aos encontros do sistema.

Aplicações
O Sistema OPTIMA da ISOVER é uma solução inovadora para 
o revestimento eficiente de paredes com placa de gesso 
laminado. É um sistema de montagem de altas prestações para o 
isolamento em obras novas e renovações, aplicável em:

- Paredes de fachada.
- Separadores.
- Divisórias.
- Tetos falsos.

O Sistema OPTIMA é recomendado para a gama de lã 
mineral  arena para potenciar as prestações termoacústicas 
do sistema: arena, arena basic, arena plaver y arena 
master.

CLIPS SISTEMA OPTIMA
Revestimento de Placa de Gesso Laminado

Vantagens:
·    Redução das pontes térmicas em comparação com um 
revestimento tradicional.

·    Montagem simples e rápida sem necessidade de ferramentas.
·    Regulação simples e rápida.
·    Acessórios multifunções.
·    Resolve qualquer revestimento com um único sistema.
·    Apto para qualquer espessura de lã mineral ISOVER.

Certificados

Qualité
de

l'a
ir

in
té

rie
ur

· Calidad aire interior ·Q
ualityInterior•

GUIA DE INSTALAÇÃO
Informação adicional disponível em: www.isover.pt

Quantidade mínima: 1 caixa. Os clipes do Sistema OPTIMA são 
disponibilizados em caixas de cartão.
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REABILITAÇÃO ISOVER
Soluções de Isolamento ISOVER para resolver os problemas mais frequentes

• Evite sentir frio em casa durante o inverno e acabe com o efeito de “parede fria”  •  Melhore a classe de eficiên-
cia energética da sua casa, poupando dinheiro na fatura de aquecimento e ar condicionado • Evite os incómodos 
provocados pelo ruído dos vizinhos e pelo ruído exterior • Melhore a qualidade do som na sua sala de estar – sem 
incomodar os vizinhos • Evite condensações nas instalações técnicas

isover.es/rehabil itacion

eabilitaçãoeabilitação

+34 901 33 22 11

www.isover.pt

isover.pt@saint-gobain.com

Construimos tu Futuro

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento



 

 

Escolher as empresas 
adequadas 

 

    

Não esquecer 
a ventilação 

O poder de um 
bom isolamento

 

 

 
 

 
 

Isolar-se do ruído 

 

 

  
 

 

 

Temperatura agradável 

em casa 
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Onde coloco 
o isolamento?

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eu domino o 

meu orçamento 

Uma boa renovação 

começa pelo 

isolamento

Uma renovação é a oportunidade para isolar 

as paredes da casa e começar a poupar na fatura 

do aquecimento e da refrigeração. Um bom 

isolamento ISOVER aumentará o conforto no seu 

lar, tanto no inverno como no verão, poupando 

energia e melhorando o potencial imobiliário da 

sua propriedade com a classificação energética.

Informe-se

É melhor conhecer os aspetos mais importantes do isolamento antes de aderir. Informe-se através de fabricantes especializados, fóruns dedicados e sites da Internet orientados para si, como www.isover.es/reformas

Prioritário: fachadas 

e coberturas

Numa casa sem isolamento, mais de 50% da 

energia escapa-se através das paredes da 

fachada e da cobertura. É primordial isolar estes 

dois elementos, acompanhado ao mesmo tempo 

de mudanças de janelas e carpintarias para 

maximizar os benefícios da lã ISOVER. 

Se a fachada ou cobertura devem permanecer 
intactas é preciso isolar a partir do interior; este 
tipo de pequenas renovações pode ser feito em 
qualquer habitação particular. Contudo, isolar pelo 
exterior é uma técnica mais eficaz e idónea para 
isolar durante a renovação, tal como usar um 
casaco de lã, mas sem interferir no interior da 
habitação nem na atividade diária das pessoas que 
ali vivem. Em todos os casos, existe o produto 
ISOVER adequado.

O isolamento em lã mineral é a forma mais económica de reduzir o seu consumo e aumentar o conforto da sua família. Uma parede bem isolada com ISOVER não custa muito mais (cerca de 5%) e permite poupar dinheiro com a redução do consumo dos equipamentos de aquecimento. Vá atrás da qualidade de vida da sua família e esqueça-se de tudo.

Manter uma temperatura agradável nas nossas 

habitações é muito importante para conseguir o 

conforto térmico ideal da família. Colocando a lã 

mineral ISOVER evita-se a sensação de parede fria. Por 

isso, a necessidade de se sentir bem na sua casa passa 

por isolar as nossas paredes e coberturas.

Todos os edifícios precisam de renovação do ar. A 
habitação estará mais isolada e estanque se a 
ventilação for controlada mecanicamente. Numa 
renovação, a forma mais fácil de o conseguir é 
instalando um simples equipamento de ventilação, 
com motor de baixa potência e condutas 
CLIMAVER, facilmente integráveis no teto falso.

A atenção prestada ao conforto térmico não deve 
esquecer o tratamento do conforto acústico, 
sobretudo porque os dois seguem lado a lado e são 
resolvidos recorrendo a isolamento com lã mineral 
ISOVER, que consegue uma excelente absorção do 
som em edificação. Evitaremos escutar os ruídos 
dos vizinhos e do trânsito em casa, protegendo-nos 
com isolamento nas paredes.

Para o isolamento das paredes é necessário contactar um instalador ISOVER e um carpinteiro para as terminações e caixilharia das janelas. O isolamento dos pavimentos é realizado por um pedreiro, ao passo que o sistema de ventilação é instalado por um eletricista. Em todos os casos, é sempre necessário verificar a qualificação destas empresas.

O poder do isolamento da lã mineral ISOVER não 

desaparece e não requer manutenção, otimizando 

assim o investimento na renovação. Faça vários 

pedidos de orçamentos para poder comparar preços, 

tendo em conta que o mais barato não é necessaria-

mente o melhor; observe detalhadamente os serviços 

oferecidos por cada proposta e a qualificação do 

pessoal.

Regras de OURO 

eabilitação

Procure a  solução para o  seu problema em par t icular  em 
w w w.isover.es/reformas e descubra ideias  à  sua medida.

C o n v e n c i d o ? 

eabilitação

+34 901 33 22 11

www.isover.pt

isover.pt@saint-gobain.com

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

ISOVERes

ISOVER Aislamiento
ISOVER Aislamiento

Construimos tu Futuro



Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. 

Quinta dos Cónegos
2580 - 465 Carregado (Portugal)

Tel.: (+351) 263 850 403
www.isover.pt 

isover.pt@saint-gobain.com

 @ISOVERes
 ISOVERaislamiento
 ISOVERaislamiento

 ISOVERes
 ISOVER Aislamiento
 ISOVER Aislamiento

PVP: 2,50 €
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