
CLIMAVER STAR
Apto para utilização em exteriores 
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ClimCalC Cost
Software de gestão  
de orçamentos

Gestão de orçamentos para condutas 
de Climatização. 

Integra todos os elementos de uma 
Instalação de Climatização. 

Criação automática de relatórios 
profissionais com a estrutura do 
orçamento da instalação.

✔

✔

✔

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

Assessoria Técnica Personalizada 
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Descrição
O CLIMAVER STAR é uma painel rígido 
de lã de Vidro ISOVER de alta densidade para 
utilização em exteriores. Trata-se de um painel 
com um revestimento exterior exclusivo de 
alumínio gofrado plastificado e impermeável. 
Este revestimento confere protecção aos raios 
ultravioleta e está unido ao painel de lã mineral 
por um sistema de fixação resistente a ambientes 
exteriores. Na face interior o revestimento em 
tecido neto proporciona elevada absorção acústica. 

Aplicações
CLIMAVER STAR é adequado para instalações 
de Climatização no exterior de edifícios, 
cumprindo os requisitos regulamentares. 

REQUISITOS RECS 
CLIMAVER STAR

Exteriores

Espessura (mm) 40 40

Condutibilidade térmica  
(W/m·K) 0,04 0,032

Resistência Térmica 
(m2·K/W) 1,00 1,25

Instala-se com o mesmo método de trabalho que 
os restantes painéis da gama CLIMAVER.

Propriedades Técnicas

Apresentação

Vantagens 
•  Válido para aplicação directa no exterior de 

edifícios. 
• Resistente a intempéries. 
• Protecção aos raios ultravioleta. 
• Impermeável. 
•  Excelente isolamento térmico que permite maior 

poupança energética. 
•  A mais elevada atenuação acústica para o melhor 

conforto acústico. 
•  Maior garantia de estanquidade face ao RECS: 

Classe D, que limita ao máximo as fugas de ar. 
• Segurança face ao fogo: Euroclasse B-s1,d0. 
•  Resistência a todos os métodos de limpeza 

condutas de Climatização. 
• Sem proliferação bacteriana 
• Resiste a pressões até 800 Pa. 
• Instalação mais fácil e rápida. 

Condições de funcionamento 
De acordo com a norma EN-13403, não se 
recomenda a utilização de condutas CLIMAVER STAR 
nos seguintes casos: 
• Circulação de ar a temperaturas > 90°C.
• Velocidade do ar > 18 m/s
• Transporte de sólidos ou líquidos corrosivos.
•  Condutas verticais de altura superior a dois  

andares, sem perfilaria de suporte e tubagens  
enterradas. 

Construimos tu Futuro

Símbolo Parâmetro Ícone    Unidades Valor Norma

l
D

Condutibilidade térmica 
declarada em função 
da temperatura 

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,039 (60)

Reacção ao fogo Euroclasse B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistência à difusão  
de vapor de água da lã 
mineral, m

- 1 EN 12086

Z
Resistência à difusão de 
vapor de vapor de água  do 
revestimento 

m2•h•Pa/mg 150 EN 12086

MV
Espessura da camada de ar 
equivalente à difusão de 
vapor de água, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidade dimensional, De % <1 EN 1604

Estanquidade Classe D EN 13403
EN 12237

Resistência à pressão Pa 800 EN 13403

Condições de trabalho: velocidade de ar até 18 m/s e temperatura de ar de circulação até 90°C.
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3,00 1,21 40



Construimos tu FuturoConstruimos tu Futuro

Descrição
O CLIMAVER STAR é uma painel rígido 
de lã de Vidro ISOVER de alta densidade para 
utilização em exteriores. Trata-se de um painel 
com um revestimento exterior exclusivo de 
alumínio gofrado plastificado e impermeável. 
Este revestimento confere protecção aos raios 
ultravioleta e está unido ao painel de lã mineral 
por um sistema de fixação resistente a ambientes 
exteriores. Na face interior o revestimento em 
tecido neto proporciona elevada absorção acústica. 

Aplicações
CLIMAVER STAR é adequado para instalações 
de Climatização no exterior de edifícios, 
cumprindo os requisitos regulamentares. 

REQUISITOS RECS 
CLIMAVER STAR

Exteriores

Espessura (mm) 40 40

Condutibilidade térmica  
(W/m·K) 0,04 0,032

Resistência Térmica 
(m2·K/W) 1,00 1,25

Instala-se com o mesmo método de trabalho que 
os restantes painéis da gama CLIMAVER.

Propriedades Técnicas

Apresentação

Vantagens 
•  Válido para aplicação directa no exterior de 

edifícios. 
• Resistente a intempéries. 
• Protecção aos raios ultravioleta. 
• Impermeável. 
•  Excelente isolamento térmico que permite maior 

poupança energética. 
•  A mais elevada atenuação acústica para o melhor 

conforto acústico. 
•  Maior garantia de estanquidade face ao RECS: 

Classe D, que limita ao máximo as fugas de ar. 
• Segurança face ao fogo: Euroclasse B-s1,d0. 
•  Resistência a todos os métodos de limpeza 

condutas de Climatização. 
• Sem proliferação bacteriana 
• Resiste a pressões até 800 Pa. 
• Instalação mais fácil e rápida. 

Condições de funcionamento 
De acordo com a norma EN-13403, não se 
recomenda a utilização de condutas CLIMAVER STAR 
nos seguintes casos: 
• Circulação de ar a temperaturas > 90°C.
• Velocidade do ar > 18 m/s
• Transporte de sólidos ou líquidos corrosivos.
•  Condutas verticais de altura superior a dois  

andares, sem perfilaria de suporte e tubagens  
enterradas. 

Construimos tu Futuro

Símbolo Parâmetro Ícone    Unidades Valor Norma

l
D

Condutibilidade térmica 
declarada em função 
da temperatura 

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,039 (60)

Reacção ao fogo Euroclasse B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistência à difusão  
de vapor de água da lã 
mineral, m

- 1 EN 12086

Z
Resistência à difusão de 
vapor de vapor de água  do 
revestimento 

m2•h•Pa/mg 150 EN 12086

MV
Espessura da camada de ar 
equivalente à difusão de 
vapor de água, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidade dimensional, De % <1 EN 1604

Estanquidade Classe D EN 13403
EN 12237

Resistência à pressão Pa 800 EN 13403

Condições de trabalho: velocidade de ar até 18 m/s e temperatura de ar de circulação até 90°C.

Quali
té

de
l'a

ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•

Quali
té

de
l'a

ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•Quali

té
de

l'a
ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•Quali

té
de

l'a
ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•

Quali
té

de
l'a

ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior• Quali

té
de

l'a
ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•Quali

té
de

l'a
ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•

No

 ab
sorción de agua - W

ater resistance - Résista

nce
 à

 l'e
au

 - 

Dimensões (m)  Espessura  
(mm)

Comprimento (m) Largura (m)

3,00 1,21 40



Construimos tu FuturoConstruimos tu Futuro

Descrição
O CLIMAVER STAR é uma painel rígido 
de lã de Vidro ISOVER de alta densidade para 
utilização em exteriores. Trata-se de um painel 
com um revestimento exterior exclusivo de 
alumínio gofrado plastificado e impermeável. 
Este revestimento confere protecção aos raios 
ultravioleta e está unido ao painel de lã mineral 
por um sistema de fixação resistente a ambientes 
exteriores. Na face interior o revestimento em 
tecido neto proporciona elevada absorção acústica. 

Aplicações
CLIMAVER STAR é adequado para instalações 
de Climatização no exterior de edifícios, 
cumprindo os requisitos regulamentares. 

REQUISITOS RECS 
CLIMAVER STAR

Exteriores

Espessura (mm) 40 40

Condutibilidade térmica  
(W/m·K) 0,04 0,032

Resistência Térmica 
(m2·K/W) 1,00 1,25

Instala-se com o mesmo método de trabalho que 
os restantes painéis da gama CLIMAVER.

Propriedades Técnicas

Apresentação

Vantagens 
•  Válido para aplicação directa no exterior de 

edifícios. 
• Resistente a intempéries. 
• Protecção aos raios ultravioleta. 
• Impermeável. 
•  Excelente isolamento térmico que permite maior 

poupança energética. 
•  A mais elevada atenuação acústica para o melhor 

conforto acústico. 
•  Maior garantia de estanquidade face ao RECS: 

Classe D, que limita ao máximo as fugas de ar. 
• Segurança face ao fogo: Euroclasse B-s1,d0. 
•  Resistência a todos os métodos de limpeza 

condutas de Climatização. 
• Sem proliferação bacteriana 
• Resiste a pressões até 800 Pa. 
• Instalação mais fácil e rápida. 

Condições de funcionamento 
De acordo com a norma EN-13403, não se 
recomenda a utilização de condutas CLIMAVER STAR 
nos seguintes casos: 
• Circulação de ar a temperaturas > 90°C.
• Velocidade do ar > 18 m/s
• Transporte de sólidos ou líquidos corrosivos.
•  Condutas verticais de altura superior a dois  

andares, sem perfilaria de suporte e tubagens  
enterradas. 

Construimos tu Futuro

Símbolo Parâmetro Ícone    Unidades Valor Norma

l
D

Condutibilidade térmica 
declarada em função 
da temperatura 

W/m·K (°C)

0,032 (10)

EN 12667 
EN 12939

0,033 (20)
0,036 (40)
0,039 (60)

Reacção ao fogo Euroclasse B-s1, d0 EN 13501-1
EN 15715

MU
Resistência à difusão  
de vapor de água da lã 
mineral, m

- 1 EN 12086

Z
Resistência à difusão de 
vapor de vapor de água  do 
revestimento 

m2•h•Pa/mg 150 EN 12086

MV
Espessura da camada de ar 
equivalente à difusão de 
vapor de água, Sd

m 100 EN 12086

DS Estabilidade dimensional, De % <1 EN 1604

Estanquidade Classe D EN 13403
EN 12237

Resistência à pressão Pa 800 EN 13403

Condições de trabalho: velocidade de ar até 18 m/s e temperatura de ar de circulação até 90°C.

Quali
té

de
l'a

ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•

Quali
té

de
l'a

ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•Quali

té
de

l'a
ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•Quali

té
de

l'a
ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•

Quali
té

de
l'a

ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior• Quali

té
de

l'a
ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•Quali

té
de

l'a
ir
in
té
rie

ur
· Cal

idad aire interior ·Q
ualityInterior•

No

 ab
sorción de agua - W

ater resistance - Résista

nce
 à

 l'e
au

 - 

Dimensões (m)  Espessura  
(mm)

Comprimento (m) Largura (m)

3,00 1,21 40



CLIMAVER STAR
Apto para utilização em exteriores 

Saint Gobain Isover Ibérica, S.L.
Quinta dos Cónegos
2580 – 465 CARREGADO
PORTUGAL

P-
0-

25
-0

01
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
 im

p
re

sa
, s

.l.

ClimCalC Cost
Software de gestão  
de orçamentos

Gestão de orçamentos para condutas 
de Climatização. 

Integra todos os elementos de uma 
Instalação de Climatização. 

Criação automática de relatórios 
profissionais com a estrutura do 
orçamento da instalação.

✔

✔

✔

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

Assessoria Técnica Personalizada 

Construimos tu Futuro

+34 901 33 22 11
www.isover.pt

isover.pt@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

isoveres

www.isover.pt

PVP: 0,97 €

Isolamento Técnico 



CLIMAVER STAR
Apto para utilização em exteriores 

Saint Gobain Isover Ibérica, S.L.
Quinta dos Cónegos
2580 – 465 CARREGADO
PORTUGAL

P-
0-

25
-0

01
co

m
u

n
ic

ac
ió

n
 im

p
re

sa
, s

.l.

ClimCalC Cost
Software de gestão  
de orçamentos

Gestão de orçamentos para condutas 
de Climatização. 

Integra todos os elementos de uma 
Instalação de Climatização. 

Criação automática de relatórios 
profissionais com a estrutura do 
orçamento da instalação.

✔

✔

✔

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

Assessoria Técnica Personalizada 

Construimos tu Futuro

+34 901 33 22 11
www.isover.pt

isover.pt@saint-gobain.com
www.isover-aislamiento-tecnico.es

@ISOVERes

ISOVERaislamiento
ISOVERaislamiento

isoveres

www.isover.pt

PVP: 0,97 €

Isolamento Técnico 


