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A habitação moderna deve ser 
algo mais do que um refúgio 
contra os elementos, deve 
oferecer altos padrões de 
qualidade e segurança. Agora, 
os altos padrões de eficiência 
energética são habituais nos 
projetos e as famílias exigem 
uma temperatura ambiente 
confortável todo o ano, além 
de uma excelente proteção 
acústica face aos ruídos 
procedentes do interior e do 
exterior. Existem outros temas 
de igual importância, como 
a proteção contra incêndios 
e a durabilidade da vida útil 
do edifício e, como é óbvio, 
a qualidade do ar interior da 
habitação.

Para enfrentar estes desafios, 
a ISOVER desenvolveu e 
melhorou o seu conceito de 
Casa Multiconforto (Multi-
Comfort House), que oferece 
a combinação definitiva de 
soluções que satisfazem as 
exigências da vida moderna.

Atualmente, a qualidade do ar 
interior de um edifício é uma 
medida importante para o 
conforto dos seus ocupantes. 
Para conseguir uma qualidade 
perfeita do ar, requer-se 
um sistema de ventilação 
regulado para o ar interior, 
geralmente combinado com 
a recuperação do calor do ar 
extraído. A ventilação típica, 
habitual nos lares, breve e 
irregular que se consegue 
abrindo portas e janelas, não é 
normalmente adequada.

Apenas é possível conseguir 
uma ventilação eficiente e 
regulada do ar interior se a 
envolvente do edifício for 
estanque. Num edifício com 
falhas de estanqueidade, o ar flui 
pelas fissuras e juntas de forma 
descontrolada, dependendo 
em grande medida da direção 
do vento e das condições 
climatéricas. Por isso, ao renovar 
um edifício ou construir um 
novo, é vital que a envolvente 
seja estanque. 

A Casa Multiconforto da ISOVER…

•  baseia-se no conceito de casa passiva, da qual surge o 

design bioclimático

•  é sustentável e tem em conta fatores ambientais, 

económicos e sociais

•  oferece uma comodidade térmica perfeita e a 

consequente poupança energética

•  oferece um extraordinário conforto acústico e visual, 

uma qualidade superior do ar interior, proteção contra o 

fogo e segurança

•  permite uma grande flexibilidade no design do edifício, 

tanto no exterior como no interior

... e é a pedra angular da estratégia da ISOVER para o 

desenvolvimento sustentável dos edifícios.
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Apenas se uma construção 
for estanque se poderá reter 
o ar quente dentro do edifício 
e manter o ar frio fora. Evitar 
as correntes desagradáveis 
pressupõe aumentar a 
comodidade na habitação 
e a eficiência energética, o 
que, por sua vez, reduz os 
custos de aquecimento. A 
estanqueidade protege os 
elementos construtivos do 
edifício contra os danos, 
ajudando a manter o seu 
aspeto e prolongando a vida 
útil do edifício.

Ventilação controlada por portas e janelas num 

edifício estanque.

Troca descontrolada de ar por fissuras e 

orifícios numa envolvente de edifício com 

falhas de estanqueidade.
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1.2. Conforto térmico

A tendência para aumentar a eficiência energética derivou 
na construção de habitações otimizadas térmica e econo-
micamente, semelhantes às definidas no padrão de casa 
passiva. Aumentar a integridade térmica de um edifício 
pode reduzir as perdas térmicas por transmissão, ou seja, a 
perda de calor através da envolvente do edifício, à décima 
parte da de uma casa convencional. Um passo essencial 
para o aumento da eficiência energética é a otimização 
do abastecimento de ar fresco ao edifício através da 
ventilação regulada do ar interior, geralmente combinada 
com a recuperação de calor do ar extraído. Para isso, a 
envolvente do edifício deve ser estanque, sem trocas de ar 
não controlado e não desejado por fissuras e juntas.

O custo da energia praticamente duplicou entre 1998 e 
2016 e, apesar das possíveis flutuações a curto prazo, 
a longo prazo prevê-se um aumento nos preços das 
energias, e escassez e irregularidade nos abastecimentos.

Assim sendo, uma maior qualidade térmica e estanquei-
dade dos edifícios será crucial no futuro. O fluxo de ar não 
controlado e não desejado pode ter um efeito dramático 
na procura de aquecimento, que pode aumentar até 20 
kWh/m2a (quilowatts hora por metro quadrado por ano). 
Em comparação, uma Casa Multiconforto ISOVER (padrão 
de casa passiva) não requer mais do que 15 kWh/m2a de 
geração de calor.

1.1. Eficiência energética

Comparação das necessidades térmicas
de diferentes padrões de habitação

Edifício antigo restaurado aprox. 300 kWh/m2a

Edifício corrente (posterior a 1980) aprox. 100 kWh/m2a

Casa de baixo consumo energético aprox. 50 kWh/m2a

Casa ISOVER Multiconforto
(casa passiva) ≤ 15 kWh/m2a

Fugas não controladas ≤ 20 kWh/m2a

Cada vez passamos mais tempo em casa, pelo que um 
clima interior cómodo é cada vez mais importante. Já 
não é suficiente contar com proteção básica contra o frio 
e o calor: hoje em dia as famílias esperam um ambiente 
constante e cómodo, e ar fresco durante todo o ano na 
sua habitação. Isto, por sua vez, pressupõe uma exigência 
rígida sobre a qualidade do design e a construção de 
um edifício. Além de contar com um isolamento térmico 
adequado, a envolvente do edifício deve ser estanque ao 
ar para evitar a entrada e saída não controladas de ar. As 
fissuras e juntas provocarão invariavelmente correntes 
incómodas.

Muitos fatores afetam a nossa perceção de conforto na 
habitação, sendo os mais importantes:

•  A temperatura do ar e a humidade relativa na habitação.

•  A temperatura superficial dos diferentes componentes da envovente 

do edifício (pavimento, paredes, teto).

•  O movimento e a velocidade do ar na habitação.

•  A diferença entre a temperatura interior e a exterior.

Incluindo uma diferença de temperatura entre o ar 
da divisão e as superfícies confinantes do pavimento, pare-
des, teto e janelas pode provocar correntes e um fluxo de 
ar não desejado - quanto menor for esta diferença, maior 
será a sensação de conforto e bem-estar na divisão.

A temperatura corporal de um ser humano saudável é de 
aproximadamente 37 °C. A perceção de conforto de cada 
indivíduo depende da temperatura ambiente, da atividade 
que esteja a desenvolver e do seu vestuário. Uma tem-
peratura do ar de aprox. 22 °C costuma ser vista como 
“cómoda” em zonas residenciais sedentárias, enquanto 
que, se se realiza exercício físico, uma temperatura do ar 
de 16-19 °C pode ser considerada “cómoda”.
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As fugas ou infiltrações são uma potencial causa de danos 
num edifício. Quando o ar quente e húmido se liberta do 
interior de uma habitação por fissuras e orifícios para 
zonas mais frias do edifício, o vapor de água que contém 
pode condensar. Esta condensação é um habitat ideal 
para a formação de mofo e outros fungos. Consoante a 
localização e o tamanho da fuga, o material afetado pode 
sofrer danos. Além disso, quando a humidade penetra no 
material isolante, a sua capacidade de isolamento pode 
ficar até 60% reduzida, em comparação com o material 
seco. Esta redução no rendimento térmico provoca mais 
acumulação de humidade na construção, desencadeando 
uma reação em cadeia que invariavelmente provocará 
danos graves. Uma envolvente de edifício estanque, sem 
fugas, evita este processo e ajuda a garantir a longevidade 
do tecido construtivo.

1.3. Proteção do tecido do edifício

Vigas do teto infestadas de mofo.

Lamentavelmente, o mito do “edifício que respira” ainda 
está muito disseminado entre a população não familiari-
zada com a engenharia de construção e a arquitetura. A 
física da construção e a experiência demostraram há muito 
as graves consequências desta falácia. A normal troca de 
ar entre o interior e o exterior através de elementos opa-
cos do edifício – paredes, tetos e pavimento – não basta 
para conferir uma quantidade adequada de ar fresco e, por 

isso, é necessário ventilar adequadamente as habitações. 
O equilíbrio da humidade geralmente produz-se nos pri-
meiros 8-13 mm do revestimento interior do edifício. Este 
processo é particularmente aparente no estuque, no gesso 
cartonado e nos revestimentos de madeira, o que explica a 
preferência para o uso destes materiais em interiores.

1.4. Um mito disseminado: “O edifício que respira”
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A máxima eficiência energética e a ventilação regulada 
das habitações não requerem apenas um planeamento cui-
dado, mas também uma execução precisa e um controlo 
rígido da qualidade. É muito importante programar as dife-
rentes tarefas para que a capa estanque cuidadosamente 
instalada não fique danificada nos trabalhos seguintes.

1.5.  A qualidade do trabalho é ainda mais importante 
do que um planeamento cuidado

Ventilar adequadamente

A melhor solução é uma ventilação controlada da sala. Se não for 

possível, é necessário abrir as portas e janelas para ventilar as habitações. 

No geral, o melhor é usar uma técnica de “ventilação completa” em 

que portas e janelas se abrem de par em par durante uns minutos em 

diferentes intervalos durante o dia. Assim, assegura-se a substituição do 

ar interior, carregado de humidade, pelo ar exterior rico em oxigénio.



Sistema VARIO para estanqueidade e controlo de condensações
9

O ar que penetra do exterior para um edifício pode 
transportar substâncias potencialmente nocivas para a 
saúde, como pólen, mofo e esporos de fungos. Inclusive 
os materiais usados no próprio edifício, como os conser-
vantes de madeiras antigas, podem acarretar um risco. 
Estas substâncias e materiais podem provocar alergias 
e pressupor um risco potencial ou real para a saúde dos 
ocupantes do edifício.

A atividade humana em lugares fechados provoca um 
aumento na concentração de dióxido de carbono e 
humidade, e uma descida na concentração de oxigénio. A 
ventilação controlada de um edifício é vital para propor-
cionar um abastecimento adequado de ar fresco rico em 
oxigénio. Numerosos estudos demonstraram que isso não 

pode ser conseguido unicamente com ventilação espo-
rádica ou lenta, particularmente durante os meses mais 
frios em que a temperatura exterior é baixa e as janelas se 
mantêm fechadas. O resultado é um ar estanque, viciado, e 
altas concentrações de substâncias nocivas.

Para garantir uma qualidade excelente do ar nos edifícios 
requer-se uma combinação de altos níveis de estan-
queidade do edifício e uma ventilação controlada que 
proporcione um abastecimento constante de ar fresco, 
rico em oxigénio. Depois, o ar deve passar por um filtro 
para eliminar o pó, o pólen e outras substâncias nocivas, 
melhorando significativamente a qualidade de vida das 
pessoas alérgicas.

1.6.  O nosso recurso mais precioso, a saúde



2.  Medição da estanqueidade
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Muitos pontos fracos na 
envolvente do edifício, como 
fissuras, orifícios ou buracos, 
são fáceis de detetar. As 
correntes óbvias também 
são fáceis de descobrir 
usando um dedo humedecido 
ou colocando velas 
estrategicamente. Contudo, 
a deteção e localização de 
todas as áreas problemáticas 
requerem um foco mais 
sofisticado, usando o Blower 
Door Test.
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Betão

Membranas gesso

Janelas

Portas

Cobertura
(sem aquecimento)

Piso superior
(com aquecimento)

Rés-do-chão
(com aquecimento)

Garagem
(sem aquecimento)

Sótão
(com aquecimento)

Sótão
(sem aquecimento)

2.1. Blower Door Test

Hoje em dia, o Blower Door Test para medir a estanquei-
dade já é um padrão das provas de controlo de qualidade 
das casas com eficiência energética. Nos novos edifícios 
em sistemas de construção leve ou nos projetos de 
renovação, este teste é realizado antes de fixar o revesti-
mento, para poder retificar eventuais pontos fracos. Com 
métodos de construção sólidos, como o tijolo, o betão e a 
pedra, contudo, este teste é realizado depois da entrega 
do edifício. Para assegurar uma precisão adequada e 
semelhante às condições reais, as medições são realizadas 
com diferentes pressões.

Nos últimos anos, o Blower Door Test converteu-se num 
componente padrão da certificação de casas passivas. 
Além disso, as autoridades de planeamento e construção 
de alguns países europeus incluíram o certificado de es-
tanqueidade como requisito numa tentativa para aumentar 
a qualidade e o trabalho nos edifícios.

Os elementos e componentes de um edifício que contribuem para a sua 
estanqueidade: membranas, gesso, betão, janelas e portas.
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2.2. Procedimento do teste de Blower Door

Uma vez fechadas as portas e janelas, o ventilador cria 
uma pressão diferencial de 50 pascais (Pa) entre o interior 
e o exterior do edifício e, em seguida, determina o fluxo 
necessário para manter esta diferença.

O Blower Door Test deteta as fugas, porque o volume de 
ar necessário para manter a diferença de pressão é igual 
ao que se liberta do edifício sob pressão pelas juntas e 
fissuras da estrutura. O volume de ar correspondente 
indica o grau de falta de estanqueidade.

Contudo, em casos difíceis, especialmente quando se 
examinam edifícios antes de uma renovação extensiva, 
por vezes é útil combinar o Blower Door Test com uma 
termografia, já que esta mostra diretamente as fugas.

Requisitos de estanqueidade

n
50

 expressa a estanqueidade em números, indicando o número de 

renovações do volume de ar do edifício em questão por hora com uma 

diferença de pressão de 50 Pa.

Para edifícios sem sistema de ventilação, o valor n50 não deve superar 

3,0; em edifícios com sistema de ventilação, não deverá superar 1,0, e 

para as Casas Multiconforto da ISOVER, deve ser inferior a 0,6. 

O valor de 0,6, por exemplo, significa que a cada hora pode libertar-

se, no máximo, 60% do volume de ar de todo o edifício, contudo, com 

cuidado, este valor pode ser reduzido até 0,3.



3.  Proteção contra a humidade, 
essencial para todo o edifício
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Uma das principais razões 
para desenhar construções 
estanques é protegê-las da 
humidade proveniente de 
condensações. As pessoas, 
os animais e as plantas no 
interior dos edifícios libertam 
constantemente humidade. 
Durante os meses mais frios 
do ano, quando a temperatura 
interior do edifício é mais 
alta do que a exterior, esta 
humidade é transportada 
para o exterior pelo ar quente, 
através de juntas e fissuras, e 
condensa-se nos elementos 

da envolvente do edifício. Esta 
penetração não controlada da 
humidade danifica tanto as 
construções tradicionais como 
os sistemas de construção 
leve e apenas pode ser evitada 
com a estanqueidade da 
envolvente do edifício.
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Quanta humidade possui o ar?

A quantidade de vapor de água no ar depende da temperatura. 

Quanto mais quente estiver o ar, mais vapor de água contém. A 30 °C, 

por exemplo, o teor de vapor de água é de aproximadamente 30 g/m3, 

enquanto que a 0 °C é de apenas 5 g/m3, e a -10 °C não supera os 2 g/

m3. Numa divisão de 10 m2 a 30 °C com um teto de 2,5 m de altura, há 

aproximadamente 750 g de vapor de água no ar.

Em construções de muros maciços com isolamento térmi-
co exterior, o gesso interior, as janelas e as portas formam 
a capa estanque. Em caso de renovação e instalação de 
isolamento interior, a capa estanque deve estar no lado 
interior, quente, da estrutura ou o material isolante ficará 
humedecido provocando eventuais danos. Os produtos 
VARIO da ISOVER cumprem todos os requisitos essen-
ciais, ajudando a assegurar a vida útil da sua propriedade.
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Os requisitos dos materiais para estanqueidade

Geralmente, os materiais como lâminas, gesso cartonado, usados para criar superfícies lisas, são estanques. Todos os materiais usados devem ser 

compatíveis e ter sido selecionados para funcionar juntos, o que é particularmente importante no caso das membranas e adesivos para tetos. A 

resistência à radiação UV e à humidade é importante, tal como a resistência ao arrancamento e, dado que em zonas frias a capa estanque é aplicada no 

lado quente, o interior do edifício, os materiais também devem ser retardantes do vapor de água.



4.  ISOVER VARIO KM Duplex UV
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A membrana de 
estanqueidade VARIO KM 
Duplex UV é única no que 
toca a proporcionar níveis 
de estanqueidade excelentes 
combinados com uma 
proteção inigualável contra 
a humidade. O VARIO é um 
produto “inteligente” de 
grande qualidade que se 
adapta automaticamente 
às alterações nas condições 
climáticas. O VARIO não 
só melhora a comodidade 
na habitação como a sua 
membrana higrorregulável 

única também protege os 
telhados inclinados e as 
paredes expostas ao ar 
dos danos causados pela 
humidade. Além disso, o 
VARIO KM Duplex UV é 
extremamente resistente ao 
arrancamento e inclui práticas 
linhas guia para facilitar a 
instalação.
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A experiência de mais de 15 anos no uso do sistema VARIO 
demonstra a sua eficácia. Têm vindo a ser utilizados em 
todo o mundo para proteger inumeráveis edifícios da 
humidade. Juntamente com fitas adesivas e selantes 
cuidadosamente combinados, proporcionam uma prote-
ção garantida a longo prazo.

Enquanto que numa construção estanque pode penetrar 
1 g de água por dia por difusão, uma pequena junta aberta 
de apenas 1 mm de largura pode incrementar este valor 
até 360 g de água por dia.

Uma pequena causa, um grande efeito

Nos meses de inverno, orifícios de apenas 1 mm de diâmetro podem 

permitir a entrada de até 360 g/m2 de ar na construção. Uma 

instalação cuidada e correta dos componentes do sistema VARIO 

pode evitar esta potencial fonte de danos.

Fluxo de ar através das juntas do 
edifício 360 g/dia/m2

Difusão de vapor de água 
pelo componente do edifício 
1 g/dia/m2

13,0 cm

2,5 cm

1

Quando faz frio ou calor, tempo seco ou húmido, o 
inovador sistema VARIO adapta-se inteligentemente às 
condições climáticas dominantes. Ideal para todas as cons-
truções sólidas e de madeira, o sistema VARIO bloqueia a 
humidade que se difunde pela estrutura desde o interior 
do edifício durante os meses frios de inverno, enquanto 
que no verão a membrana VARIO KM Duplex UV permite 
que toda a humidade presa volte ao interior do edifício. 
Assim, os elementos húmidos do edifício secam durante os 

meses de verão e mantêm-se secos, evitando o apareci-
mento de mofo e os consequentes danos por humidade na 
estrutura do edifício. Todo isto sujeito, obviamente, a uma 
união cuidada e eficaz das juntas sobrepostas na membra-
na e à selagem das uniões com componentes estanques 
em torno dos pontos de penetração de ar, como chaminés, 
tubagens e serviço, com produtos adequados do sistema 
VARIO.

4.1.  VARIO - O retardante de vapor inteligente 
que se adapta a cada estação

Verão

Com humidade e temperatura elevadas 

durante os meses de verão, a estrutura 

molecular muda para reduzir a resistência 

à difusão do VARIO KM Duplex até uma 

difusão pela capa de ar de 0,3 m. Agora, a 

humidade que tinha penetrado na estrutura 

pode libertar-se, evitando danos no edifício.

VARIO, ecológico 
e à prova de odores

A membrana VARIO KM Duplex UV 
é fabricada com poliamida especial 
apta para uso alimentar. São 
ecológicas, recicláveis e à prova de 
odores.

Pelo seu caráter à prova de odores, 
as membranas evitam que os 
vapores de antigos conservantes da 
madeira penetrem na área habitada, 
protegendo as pessoas da exposição 
a substâncias como o Lindano e o 
PCB, atualmente proibidos mas que 
foram utilizados no passado para 
conservar a madeira.

Inverno

Com a humidade relativamente baixa que 

predomina nos meses mais frios do ano, a 

estrutura molecular da membrana muda 

para aumentar a resistência à difusão da 

membrana VARIO KM Duplex UV até uma 

difusão pela capa de ar de 5 m. Assim, 

evita-se que a humidade da divisão penetre 

na estrutura.
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4.1.1.  VARIO - Resistência única variável 
à difusão

Consoante as suas especificações, as membranas retar-
dantes do vapor de água convencionais possuem uma 
resistência estática à difusão, independente das condições 
climáticas. Em contraste com a membrana higrorregu-
láveis VARIO, que se adapta à humidade e temperatura 
dominantes, as membranas convencionais apenas funcio-
nam como barreira contra o vapor de água. A humidade 
pré-existente ou que penetrou na estrutura do edifício não 
pode libertar-se com as membranas convencionais. Assim, 
com o VARIO KM Duplex UV evita-se que a estrutura 
seque e sofra danos.

A membrana VARIO KM Duplex UV adapta-se à tempe-
ratura e humidade do ambiente. Com uma temperatura 
e humidade baixas, como no inverno, as moléculas da 
membrana fecham-se e impedem a difusão do vapor de 
água, funcionando como um retardante eficaz do vapor de 
água. Com valores superiores de temperatura e humidade, 
como os que ocorrem no verão, as moléculas separam-se, 
abrindo a membrana higrorregulável VARIO e permitindo 
que a humidade fixada penetre na sala.

A capacidade de secagem é uma característica única das 
membranas higrorreguláveis VARIO. Nos meses mais 
quentes do ano, a VARIO permite que se liberte 25 vezes 
mais humidade da estrutura do edifício para o interior do 
que nos meses de inverno.

A humidade pode causar graves danos em todo o tipo 
de construções. E aparece com mais frequência do que 
pensamos. Frequentemente, utiliza-se madeira insuficien-
temente seca, por exemplo, na construção de telhados. Se 
sob a superfície exterior do telhado houver um elemento 
retardador do vapor de água e se instalar uma membrana 
com o mesmo efeito no interior, a humidade contida na 
construção não pode libertar-se. Isto, por sua vez, pode 
provocar danos graves na construção, incluindo o apo-
drecimento da madeira do telhado e graves infestações 
de mofo. O motivo: a humidade não tem para onde ir: não 
pode dissipar-se pelo edifício nem sair para o ar livre.

Com o elemento a secar no tardoz da membrana higrorre-
gulável VARIO KM Duplex UV e os acessórios do sistema, 
pode evitar-se este problema. Contudo, o trabalho deve 
ser planeado cuidadosa e detalhadamente de antemão, e 
executado com grande atenção e muito profissionalismo.

4.2.  VARIO evita danos dispendiosos no edifício
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A resistência à difusão da membrana climática VARIO depende da humidade 
média na construção e varia entre 5 m no inverno e 0,3 m no verão.

Danos provocados pela inclusão de madeira húmida combinada com um 
retardante convencional de vapor de água.

4.2.1.  Os danos nos edifícios são caros!

Podem ser necessário até 20 000 euros para retirar e 
substituir 150 m2 de cobertura danificada pela humidade. 
Um investimento único no pacote de segurança VARIO 
custará aproximadamente mais 500 euros do que um 
sistema de estanqueidade e isolamento de PE convencio-
nal. A vantagem é óbvia: considere as consequências e é 
evidente que o sistema VARIO fica claramente à frente.

4.2.2.  VARIO, também para renovações 
de telhados a partir do exterior

A VARIO conta com uma série de vantagens quando a 
cobertura já está acondicionada e ocupada, e é necessário 
realizar a renovação a partir do exterior. Ao contrário 
das membranas convencionais, a membrana VARIO KM 
Duplex UV pode ser estendida sobre e entre vigas e ripas, 
permitindo secar toda a humidade contida nos elementos 
da cobertura.

As vantagens do sistema VARIO de relance

Para renovações

•  A humidade libertada para o interior.

•  Proteção contra a exposição a conservantes da madeira como o 

Lindano e o PCB.

•  Possibilidade de instalação sob ripas do telhado.

Para edifícios novos

•  Os materiais de construção insuficientemente secos podem libertar 

o excesso de humidade de forma rápida e fiável até ao interior do 

edifício devido ao efeito VARIO

•  A madeira goza de proteção duradoura contra o apodrecimento por 

humidade.

•  Não são necessários conservantes químicos.

•  Não existem danos por condensação no verão.

•  Secagem rápida, embora entre chuva no telhado.
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4.2.3.  Termos importantes 
de estanqueidade

Espessura da capa de ar equivalente à difusão, s
d
. Descre-

ve a resistência de um material de construção à penetra-
ção da humidade em termos de espessura de uma capa de 
ar. O número é obtido a partir do produto da resistência 
ao vapor de água e a grossura do material:

Espessura da capa de ar equivalente à difusão s
d
 (m) = 

fator de resistência ao vapor de água µ x espessura do 
material d (m).

4.3.  O sistema ISOVER VARIO: soluções coordenadas de 
estanqueidade e proteção contra a humidade

No geral, utiliza-se uma resistência constante para cada 
material de construção, com a exceção da membrana 
climática VARIO KM Duplex UV. Possui valores de s

d
 

variáveis, dependendo da humidade e da temperatura em 
ambos os lados da estrutura. Assim, obtém-se uma grande 
garantia de proteção contra a humidade e os consequen-
tes danos estruturais no edifício.

Fator de resistência à difusão do vapor de água, µ

Descreve em que medida a resistência à difusão de um 
material é maior do que uma capa de ar da mesma espes-
sura à mesma temperatura. O ar possui uma resistência à 
difusão do vapor de água de µ = 1.

1  VARIO KM Duplex UV
Uma membrana espacial laminada, não tecida, retardadora da difusão do 
vapor de água para selar e proteger da humidade sistemas de construção 
maciça e/ou leveconstruções leves e sólidas.

2  VARIO
Pormenor do encontro com janela.

3   VARIO KB1
Fita adesiva de uma única face para uniões em VARIO KM / VARIO KM 
Duplex UV.

4   VARIO DS
Vedante elástico duradouro em cartuchos de fácil manuseamento ou práticas 
capas tubulares.

1

2

3

4
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Combinação perfeita - Componentes do sistema VARIO

Membrana de estanquidade  
ao ar e controlo de vapor Propriedades Usos

VARIO KM Duplex UV

Membrana de estanqueidade ao ar, não tecida, reforçada, 
reguladora do vapor de água. Valor sd variável de 0,3 m a 
5,0 m. Muito resistente ao arrancamento e fácil de colocar, 
graças às marcas.

Para selar a capa isolante em todos os elementos do 
edifício (pavimentos, paredes e tetos). Excelente proteção 
contra a humidade para edifícios novos e obras de 
renovação de construções maciças e/ou leves.

Produtos adesivos e selantes Propriedades Produtos adesivos e selantes

VARIO KB1 Fita adesiva de uma face com uma grande força de união.
Extralarga para a união estanque de juntas sobrepostas 
em membranas higrorreguláveis VARIO KM Duplex UV.

VARIO DS
Vedante autoadesivo, elástico e duradouro em cartucho 
ou capa tubular.

Para criar juntas perfeitamente estanques ao vento e ao ar 
em membranas higrorreguláveis VARIO KM Duplex UV.

4.3.1.  Gestão da humidade 
para construções novas 
e renovações

4.3.2.  Três passos para a estanqueidade

Passo 1

A membrana de estanqueidade 

VARIO KM Duplex UV é fixada 

à estrutura após o isolamento. 

Nas construções metálicas, 

a membrana é colada com 

adesivo.

Passo 2

As uniões da membrana 

sobrepõem-se em aprox. 10 cm 

e são seladas com fita adesiva 

VARIO KB1.

Passo 3

Para criar uma união estanque, 

as juntas e uniões com 

pavimentos, tetos, fachadas 

ou lareiras são seladas com 

selantes VARIO DS.

Recomenda-se que o 
abastecimento de rede 
e a cablagem, etc. sejam 
instalados fora da capa 
estanque. Se não for 
possível



5.  Estanqueidade, 
no detalhe está a chave
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Em princípio, é fácil criar 
uma envolvente de edifício 
estanque, simplesmente 
trabalhando com cuidado, 
baseando-se num 
planeamento cuidado. As 
especificações de uma 
construção estanque devem 
incluir todos os detalhes das 
capas vedantes e os diferentes 
componentes do edifício 
requeridos, prestando especial 
atenção aos pontos de união 
dos diferentes materiais.
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Nas construções sólidas pode conseguir-se uma selagem 
estanque ao ar fiável aplicando corretamente um reves-
timento interno contínuo de gesso. É particularmente 
importante selar todas as potenciais vias de ar geradas 
por aberturas desprotegidas e orifícios entre tijolos. Além 
disso, as aberturas para portas e janelas na parede exterior 
devem ser fechadas com um reboco de gesso e as paredes 
devem ser rebocadas desde o pavimentos ao teto: o 
revestimento em si não é estanque.

É particularmente importante prestar atenção às áreas onde 
confluem materiais diferentes, como no rebordo do azulejo, a 
fachada e a frente das pedras de cantaria. Todas as superfí-
cies devem ser rebocadas, incluindo os canais e os entalhes 
para tubagens de gás, caixas de fusíveis, etc. Finalmente, é 
conveniente encher de argamassa os cortes para canais de 
abastecimento para evitar correntes de ar na parede.

5.1.  Estanqueidade em construções sólidas

A caixa de fusíveis está encastrada em gesso, evitando assim as correntes de ar.

Fugas

É necessário distinguir entre fugas da construção, ou seja, fugas em juntas entre as paredes exteriores e o teto, ou em juntas 
perimetrais em portas e janelas, e as conhecidas como fugas de serviço, devido a instalações de abastecimento, lareiras e 
aberturas internas, tais como portas interiores.
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Em sistemas de construção leve ou em madeira, uma 
membrana instalada dentro da envolvente do edifício 
forma a capa estanque. A membrana ISOVER VARIO KM 
Duplex UV é idónea para este fim porque não só retarda 
o vapor de água, evitando problemas de humidade com 
tempo frio, como também permite que a estrutura seque 
nos meses mais quentes. O sistema VARIO oferece um 
rendimento fiável, garante uma ótima eficácia do material 
isolante e assegura a longevidade do edifício.

Embora seja importante recorrer a um especial cuidado no 
planeamento e instalação da membrana VARIO KM Duplex 
UV, todos os aspetos do projeto devem ser feitos com 
grande atenção. As sobreposições e as juntas rasantes 
devem ser fixadas com fitas adesivas especiais, como a 
VARIO KB1, e as juntas com os elementos confinantes do 
edifício requerem uma selagem com vedantes VARIO DS. 

Por último, mas não menos importante, é aconselhável 

passar as tubagens de água e cablagem elétrica por uma 

capa isolante separada.

A correta execução profissional da obra é tão importante 

como uma pormenorização cuidada e o planeamento 

detalhado da construção. É muito importante trabalhar 

numa sequência organizada de tarefas, para que a capa 

estanque cuidadosamente instalada não fique danificada 

nos trabalhos seguintes.

As zonas problemáticas mais comuns nas construções 

estanques são as juntas e pontos de entrada, como toma-

das de corrente e cabos; divisões de paredes, pavimentos 

e tetos, juntas de telhados; juntas em torno dos caixilhos 

das janelas e portas; lareiras e respetivas juntas, e todos os 

pontos em que se encontram materiais diferentes.

5.3.  Estanqueidade em sistemas de construção leve

O isolamento interior proporciona um aumento rápido 
e eficaz do conforto na habitação, especialmente em 
habitações plurifamiliares. Este tipo de isolamento tem a 
vantagem de que o processo de isolamento é seco e pode 
ser realizado pelos próprios habitantes. A ISOVER desen-

volveu o sistema OPTIMA para esta aplicação. Combina 
um ligeiro caixilho metálico de fácil montagem com um 
elevado nível de isolamento térmico, e inclui o sistema 
estanque VARIO.

5.2.  Estanqueidade do isolamento interior

Uma vez fixados os perfis Optima UST ao 

pavimento e ao teto, colocam-se os perfis 

Optima 240 antes de aplicar VARIO KM 

Duplex UV.

O VARIO KM Duplex UV possui uma 

sobreposição de 10-15 cm e uma união 

estanque criada utilizando o VARIO KB1. 

As uniões com a parede e o pavimento 

realizam-se utilizando o VARIO DS, 

conferindo estanqueidade à estrutura.

As entradas para os cabos ganham 

estanqueidade com a VARIO KB1, que 

também é ideal para selar muitas outras 

instalações.
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5.4.  Conversão de uma cobertura, estanqueidade ao pormenor

Passo 1

O VARIO KM Duplex UV é uma membrana 

especialmente laminada extremamente 

resistente ao arrancamento. Por este 

motivo, é estendida sobre o isolamento sem 

folga. As marcas guia pontilhadas facilitam 

enormemente a instalação.

Passo 2

Com subestruturas de perfil metálico, a 

membrana VARIO KM Duplex UV fixa-se 

com o adesivo VARIO DS. No caso das 

subestruturas de madeira, o VARIO KM 

Duplex UV é agrafado diretamente ao 

elemento em madeira.

Passo 3

As juntas da membrana VARIO KM Duplex 

UV sobrepõem-se em 10-15 cm e são unidas 

com fita VARIO KB1.

5.5.  Selagem de juntas e uniões

O VARIO DS é um selante autoadesivo, elástico e duradouro, em 

cartucho ou capa tubular, ideal para utilizar com as membranas 

climatizadoras VARIO KM e VARIO KM Duplex UV. Utilizado para criar 

juntas estanques de longa duração com fachadas, tetos ou lareiras.

O VARIO KB1 é utilizado para criar juntas estanques em torno de 

aberturas de entrada e juntas, p. ex., à volta de janelas e nas uniões.
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Independentemente do tipo 

de união ou dos materiais 

empregados, os suportes 

devem estar livres de pó 

e gordura, secos, limpos 

e estáveis para obter uma 

junta estanque perfeita. Um 

ensaio preliminar rápido 

pode poupar muito tempo 

e possivelmente evitar 

problemas de segurança.

Bases para juntas estanques

5.6.  Aberturas de entrada e esquinas

Algumas das áreas mais importantes que é preciso abordar nas construções são as aberturas para serviços e 
cablagem. Podem ser tornadas estanques com VARIO KB1 ou VARIO KM Duplex UV.

Detalhe janela
Detalhe da selagem de juntas em esquinas e recantos. O VARIO KM Duplex UV 
possui linhas pontilhadas para facilitar a sua dobragem e adaptação a qualquer 
esquina. As juntas estanques com VARIO KM Duplex UV são criadas através da 
sua união com VARIO KB1.



6.  Produtos para a estanqueidade 
da habitação
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Nesta secção descreve-se e 
relaciona-se as características 
dos produtos do Sistema 
VARIO, que contribuem 
de maneira direta para o 
melhoramento da qualidade 
do ar interior das habitações 
aumentando a sensação de 
conforto dos seus ocupantes.
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VARIO KB1

Fita adesiva de uma única face, de 
largura extra, para selar juntas sobre- 
postas em membranas. Concebida 
especialmente para utilização com 
membranas de estanqueidade 
VARIO KM / VARIO KM Duplex UV.

Comprimento - largura Unidade de embalagem

20 m - 60 mm 12 rolos = 240 m

40 m - 60 mm 5 rolos = 200 m

VARIO DS

Selante elástico duradouro num 
prático cartucho ou capa tubular. 
Utilizado para criar juntas e uniões 
estanques entre as membranas de 
estanqueidade VARIO KM / VARIO 
KM Duplex UV e os pavimentos, 
paredes e tetos, e para fixar uniões 
sobrepostas em membranas.

Tipo de Volume Unidade de 
embalagem

Cartucho 310 ml 12 unidades

Capa tubular 600 ml 12 unidades

VARIO KM Duplex UV

embrana de estanqueidade ao ar 
reforçada e laminada, retardadora da 
difusão do vapor de água para selar 
todos os componentes da construção 
(pavimentos, paredes, telhado) tanto 
em construção leve como maciça.

Resistência à difusão de vapor s
d
 

variável de 0,3 m a 5 m. Inclui um 
prático guia de instalação (marcas 
lineares).

Comprimento - largura Unidade de embalagem

40 m - 1,5 m 60 m2/rolo



VARIO KM Duplex UV
Fachadas

Descrição
Membrana inteligente de poliamida reforçada com revestimento 
de polipropileno.

Aplicações
·  Membrana inteligente de estanqueidade e controlo de 

condensações, aplicável a tetos, coberturas não ventiladas e 
revestimento de fachadas, juntamente com os acessórios de 
selagem e estanqueidade.

·  Obra nova e reabilitação.
·  Estruturas leves ou alvenaria.
·  Revestimento com perfis metálicos.

 Propriedades técnicas

Símbolo Parâmetro Unidades Valor Norma

S
D

Espessura equivalente de ar – 0,3 m≤ S
d
≤5,0* EN 12572

Resistência à penetração de 
água Classe W1 EN 13984

Permeabilidade ao vapor de 
água g/m2d 109,7 – 6,6 EN 12572

Reação ao fogo Euroclasse E DIN 13984

Resistência à tração ≥110 N/ 50 mm EN 13984

Resistência ao arrancamento N ≥50 EN 13984

T Temperatura de uso °C -40 - 80 –

 *O valor variável S
d
 do Vario KM Duplex UV apenas pode ser determinado através de um 

software de cálculo dinâmico (p. ex.: WUFI). Caso se utilize um programa de cálculo estático 
(p. ex.: Glaser method), adota-se um valor S

d
 de 2,5 m.

Apresentação

Espessura
d (mm)

Comprimento
l (m)

Largura
b (m)

m2/ 
rolo

m2/ 
palete

m2/
camião

0,2 40 1,5 60 2520 60 480

Quantidade mínima: 1 caixa

   Vantagens
-  Sistema de estanqueidade a odores patenteado: protege o 

interior da habitação de gases e odores provenientes dos 
materiais de construção que constituem a estrutura do edifício 
(Patente Europeia 821755).

-  Fácil instalação graças às suas linhas guia.
-  Excelente proteção contra humidades em obra nova 

e reabilitação.
-  Estável face à radiação UV da luz solar.
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Guia de instalação
Resistência UV: 
- 3 meses a exposição direta.

- Mais de 18 meses no interior.

Construimos tu Futuro

+34 901 33 22 11

www.isover.es
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VARIO KB 1

Descrição
Fita adesiva, extra larga, de uma face para a selagem das 
sobreposições da membrana do sistema VARIO. Desenhada 
especificamente para a selagem estanque na edificação.

Aplicações
Acessório do sistema VARIO para sobrepor a membrana VARIO 
KM Duplex UV.
Coloca-se em tetos, coberturas não ventiladas e revestimento 
de fachadas, juntamente com os acessórios de selagem e 
estanqueidade.
Aplicável sobre superfícies Pe e PA, lâminas de alumínio, papel 
kraft, metal, madeira (OSB, painéis chip, etc.). A superfície deve 
estar seca e livre de pó e gordura.

 Propriedades técnicas

Símbolo Parâmetro Unidades Valor Norma

C Temperatura de uso °C -30 - 100 –

T Temperatura de aplicação °C Desde -10 –

 Envelhecimento: permanentemente elástico.
Livre de dissolventes.

Apresentação

largura
b (mm)

Comprimento
l (m)

Rolos / 
caixa

m / 
caixa

m / 
palete

60 40 5 200 24 000
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VARIO DS

Descrição
Dispersão acrílica concentrada em pasta selante e com 
consistência elástica.

Aplicações
Acessório do sistema VARIO para gerar a união estanque entre a 
membrana VARIO KM Duplex UV e o elemento estrutural.
Coloca-se em tetos, coberturas não ventiladas e revestimento 
de fachadas, juntamente com os acessórios de selagem e 
estanqueidade.
Aplicável alumínio, papel kraft, estruturas metálicas, gesso, 
madeira (OSB, painéis chip, etc.). 

 Propriedades técnicas

Símbolo Parâmetro Unidades Valor Norma

V Velocidade de cura mm/h
24 h

2 a 23 ºC e 
50% HR DIN50014

Reação ao fogo Euroclasse E DIN 13501

Resistência à tração N/ mm2 ≥0,11 DIN 53504

T Temperatura de uso °C -40 - 100 –

T Temperatura de aplicação °C -5 + 50 –

Envelhecimento: permanentemente elástico.
Livre de dissolventes, isocianatos, PVC, metais pesados e halogéneos, odor neutro.

Apresentação

Conteúdo
(mL)

Cartucho /
caixa

Cartuchos /
palete

Cartuchos 
/camião

Cartucho 310 12 75 21 600

  Quantidade mínima: 1 caixa

Acessórios VARIO
Fachadas



Documento imprimido em papel Creator Silk; fabricado com celulose não branqueada com cloro gás.  
(Elemental Chlorine-Free)

A Saint-Gobain Isover Ibérica, S. L. 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.

Construimos o seu futuro



Saint-Gobain Isover Ibérica, S.L. 

C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid (Espanha)

+34 901 33 22 11
isover.pt@saint-gobain.com

www.isover.pt
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PVP: 5,50 €
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