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DE ARGAMASSAS

E SOLUÇÕES TÉRMICAS 
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WEBERTHERM AISLONE, 
UM REBOCO ISOLANTE QUE CONTRIBUI PARA 

EDIFÍCIOS MAIS EFICIENTES E SUSTENTÁVEIS

O webertherm aislone, da Weber Saint-Gobain Portugal, é um 
reboco isolante com um desempenho térmico assinalável (con-
dutibilidade térmica = 0,042 W/m.K) e de simples aplicação (ma-
nual ou mecânica), apresentando uma composição à base de cal, 
o que o torna versátil, adequando-se tanto a obra nova como 
a renovação. É compatível com suportes antigos e irregulares, 
como tabique, taipa ou alvenarias toscas com argamassas de cal, 
e apresenta alta permeabilidade ao vapor, garantindo a respira-
bilidade da fachada. Apresenta baixa densidade, não sobrecarre-
gando ou comprometendo a estrutura existente com cargas adi-
cionais para as quais não estaria dimensionada (especialmente 
relevante em edificado antigo). É aplicável até 80 mm de espes-
sura, oferecendo melhoria térmica significativa em comparação 
com a existente antes da intervenção. 

Tem-se verificado a preferência por esta solução em detrimento das 
placas de isolamento habitualmente aplicadas, nomeadamente em 
sistemas ETICS, dadas as suas valências técnicas e respetiva versa-
tilidade em obra. Enquanto as placas isolantes devem, preferencial-
mente, ser aplicadas após a regularização do suporte, para garantir 
uma perfeita aderência e horizontalidade da própria fachada, o rebo-
co isolante não exige este cuidado, por ser um produto que pode ser 
aplicado por projeção mecânica, adaptando-se ao suporte. 

Além das valências já referidas, as argamassas térmicas apresentam 
um claro contributo para a redução de perdas energéticas, o que se 
traduz em menores consumos de energia e menor pegada ambiental.

É possível conjugar conforto, eficiência, rentabilidade e sustentabi-
lidade na construção e as argamassas técnicas tem aqui um papel 
relevante. “Making the world a better home”!

construir.saint-gobain.pt

http://construir.saint-gobain.pt
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Fórum do Património 2019, 
em Aveiro

Visita “Estaleiro Aberto” à sede 
da Secção Regional Norte da

Ordem dos Arquitetos

Grupo de trabalho realizado 
em Lisboa, para elaboração 

do documento “Conservação 
e Reabilitação do Património - 
Estratégias e Potencialidades

SRU Porto 
(15 de novembro de 2019) 

http://gecorpa.pt

