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Entrevista I Braz Mendes, Gerente da Cruzfer 

“A Cruzfer possui um vasto porte-
fólio de produtos ligados à constru-
ção. Destacamos a área das ferra-
gens para caixilharia onde temos a 
ca pacidade de fornecer os nossos 
clientes fabricantes de janelas e 
portas com uma gama completa de 
sistemas de ferragem. Os nossos sis-
temas permitem operar caixilha rias 
fabricadas em PVC, alumínio, madei-
ra, ou mistos.” (pág.4)
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editorial / sumário / dados da construção

José de Matos, 
Coordenador

O autêntico disparo dos pre-
ços dos materiais de cons-
trução no último ano, mesmo 
que venha a atenuar-se nos 
próximos meses, veio cha-
mar de novo a atenção para 
a urgente necessidade de 
atuar ao nível dos sistemas 
construtivos e da organiza-
ção.

Na verdade, o crescimen-
to continuado dos custos 
com a construção acima do 
comportamento observado 
na maioria dos restantes 

setores de atividade, par-
ticularmente na indústria, 
ameaça, de forma evidente, 
a sustentabilidade deste se-
tor, ao tornar cada vez mais 
dispendiosos os investimen-
tos em edifícios e infraestru-
turas. É a garantia do direito 
à habitação que começa a 
ser posto em causa para 
um cada vez maior número 
de famílias, incluindo as da 
classe média.

Esta situação já vem de há 
algum tempo atrás e tem 
menos que ver com os pre-
ços dos materiais e muito 
mais com os custos da mão-
-de-obra e com a multiplica-
ção de regras e exigências 

de diversa ordem criadas, 
quer nas obras, quer ao de-
sempenho das mesmas.

Substituir métodos e pro-
cessos de construção tra-
dicionais por novas tecno-
logias de construção e de 
organização do trabalho, 
incluindo uma verdadeira 
revolução nas profissões e 
nos níveis de qualificação 
dos recursos humanos, é 
fundamental para reduzir 
custos, mas também para 
atrair novos trabalhadores, 
aumentar os níveis de qua-
lidade e cumprir requisitos 
de sustentabilidade e, muito 
em particular, caminhar para 
uma “construção circular”.
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Em maio de 2022, estima-se que os custos de construção de habita-
ção nova tenham aumentado 13,5% em termos homólogos, menos 0,7 
pontos percentuais (p.p.) que o observado no mês anterior. O preço 
dos materiais e o custo da mão de obra apresentaram, respetivamente, 
variações homólogas de 18,7% e de 6,1%.

Custos de Construção aumentam 13,5% em termos homólogos
maio de 2022

A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação 
foi 0,826% em maio (0,805% no mês anterior). Nos contratos celebra-
dos nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 0,857% em abril 
para 0,970% em maio.    

Taxa de Juro subiu para 0,826%, capital em dívida e prestação 
mensal fixaram-se em 59 614 euros e 260 euros, respetivamente 

maio de 2022

> Dados da Construção (Fonte: INE)

Taxas de Juro implíciTas no crédiTo à HabiTação por período 
de celebração dos conTraTos

índice de cusTos de consTrução de HabiTação nova maio 2019 
maio 2022 (2015 = 100)
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po internacional. Através dos seus 
delegados técnicos - comerciais 
regionais, a Cruzfer está presente 
em todo o país, incluindo as Re-
giões Autónomas da Madeira e dos 
Açores. Assegura o apoio técnico e 
o acompanhamento dos seus clien-
tes de uma forma global e uniforme. 
Com instalações na Abóboda (São 
Domingos de Rana), a 25 km do 
centro de Lisboa, possui armazém 
com stock permanente e todos os 
serviços de apoio ao cliente, bem 
como o seu showroom.

Como se Compõe a vossa gama de 
produtos? Quer destaCar algum em 
partiCular? 

A Cruzfer possui um vasto portefólio 
de produtos ligados à construção.

Destacamos a área das ferragens 
para caixilharia onde temos a ca-
pacidade de fornecer os nossos 
clientes fabricantes de janelas e 
portas com uma gama completa de 
sistemas de ferragem. Os nossos 
sistemas permitem operar caixilha-
rias fabricadas em PVC, alumínio, 
madeira, ou mistos. 

A gama de acessórios complemen-
tares é vasta, podendo destacar os 
sistemas de ventilação, antipânico, 
fechaduras, controle de acessos, 
etc.

Numa outra área, a Cruzfer comer-
cializa e instala um vasto número de 
soluções em sistemas de proteção 
solar para aplicação em fachadas 
de edifícios, sistemas estes con-
cebidos e aplicados por forma a 
incrementar de forma significativa a 
eficiência energética dos mesmos. 
Destacamos os sistemas de esto-
res exteriores de lâminas orientá-
veis, as telas exteriores em sistema 
ZIP, as malhas metálicas em aço 
inox, etc. Nesta área efetuamos um 
trabalho contínuo junto dos projetis-
tas, ajudando os mesmos na pres-
crição das melhores soluções.

Que objetivos tem a Cruzfer para o 
futuro? 

A experiência de 32 anos no merca-
do, o reconhecimento que a marca 
Cruzfer adquiriu, as parcerias que 
temos com empresas de renome 
mundial, o know-how adquirido, 
tudo isto permite-nos encarar o fu-
turo com o mesmo desejo de su-
cesso.

Queremos continuar a servir os 
nossos clientes com soluções ino-
vadoras desenvolvidas em parceria 
com os nossos principais parceiros, 
contribuindo para um desenvolvi-
mento sustentado da construção 
em Portugal. 

Cruzfer - Representações, Materiais 
e Ferragens, Lda 
Rua Carlos Saraiva, 117, Abóboda 
2785-543 São Domingos de Rana 
Tel.: 219 255 300 
E-mail: info@cruzfer.pt 
Site: www.cruzfer.pt 

Quem é a Cruzfer? 

Em Portugal desde 1990, a 
Cruzfer comercializa uma vasta 
gama de sistemas de ferragens e 
acessórios para caixilharias e fa-
chadas, além de fornecer e apli-
car sistemas de proteção solar. 
Filial do grupo Alemão GU Grets-
ch - Unitas, a Cruzfer contribui 
de forma significativa para a pro-
moção e aplicação de materiais 
e soluções de Alta Qualidade, 
contribuindo de uma forma signi-
ficativa para o desenvolvimento 
e modernização da construção 
em Portugal. Gabinetes de arqui-
tetura e engenharia, serralharias, 
carpintarias, construtores civis e 
todos os intervenientes no mer-
cado da construção civil benefi-

ciam, assim, das soluções tecno-
logicamente mais avançadas.
 
A empresa estabelece parcerias 
estratégicas com firmas reconhe-
cidas internacionalmente que lhe 
conferem um know-how espe-
cializado e sempre atualizado e 
entre os quais se destacam, na 
área da ferragem, a GU (Gretsch- 
Unitas GmbH) e nos sistemas de 
proteção solar as alemãs Ware-
ma e Haver & Boecker. A Cruzfer 
é membro fundador da ANFAJE 
- Associação Nacional dos Fabri-
cantes de Janelas Eficientes, e 
tem como objetivo permanente a 
apresentação das melhores solu-
ções para o nosso mercado, man-
tendo um padrão de qualidade e 
serviço digno de um grande gru-

Braz Mendes, Gerente da Cruzfer 

entrevista>
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Ainda no campo da colagem, 
destaque especial para o we-
bercol flex lev, um produto que 
já obteve vários prémios e dis-
tinções ao permitir, com ape-
nas metade do peso, o mesmo 
rendimento de um produto con-
vencional. Esta é uma solução 
inovadora, assente num concei-
to de colagem que se distingue, 
entre outras características, pela 
circularidade, sustentabilidade, 
facilidade e conforto, quer na 
fase de aplicação, transporte ou 
manuseamento.

Desta forma, com o intuito de 
assegurar o sucesso de um re-
vestimento tão característico do 
nosso país, resta apontar um úl-
timo eixo estratégico: continuar 
a desenvolver um trabalho dis-
tinto, principalmente pela quali-
dade e segurança que as solu-
ções associadas à colagem de 
cerâmica apresentam, com uma 
gama especializada e adequada 
às mais variadas necessidades 
e situações. Como empresa líder 
no mercado, temos a responsa-
bilidade de contribuir e ajudar a 
salvaguardar o futuro desta ati-
vidade.

Saint-Gobain Portugal, S.A.
Rua da Carreira Branca
Zona Industrial de Taboeira
3800-055 Aveiro
Site: www.construir.saint-gobain.pt

artigo>>>

> Os eixos estratégicos para o futuro da atividade de colagem de cerâmica
Hélder Gonçalves, Gestor de Produto na Saint-Gobain Portugal - Isover, Placo® e Weber 

No decorrer da evolução do mer-
cado da construção, há novos 
desafios e preocupações que sur-
gem e que requerem uma adap-
tação. Uma resposta moldada às 
necessidades do setor assenta em 
diversos eixos estratégicos. Com 
a revisão da gama de colagem da 
Weber, pretendemos assegurar o 
sucesso e futuro da atividade de 
colagem de revestimentos cerâmi-
cos ou pétreos em Portugal.

Primeiramente, é premente dar 
resposta aos novos tipos de cerâ-
mica que são usados, tendencial-
mente maiores e com formatos 
mais irregulares. Além disso, é 
igualmente necessário adequar a 
oferta à tipologia de construção, 
que tem vindo a evoluir, seja atra-
vés da construção leve, construção 
mais rápida ou obra de renovação 
e, consequentemente, às tipolo-
gias de suportes daí adjacentes.

Face à consciência ecológica que 
hoje é adotada de forma crescen-
te em diferentes campos, a preo-

Apesar de ser um alicerce frequen-
temente esquecido, considero de 
fulcral centralidade a preocupa-
ção com o conforto e bem-estar 
do aplicador dos materiais. Este 
é um ponto que não pode ser 
descurado, quer pela necessida-
de de assegurar que este tipo de 
trabalhos envolve maiores níveis 
de comodidade para quem aplica, 
quer pelo nosso papel em garantir 
a simplificação dos processos e, 
dessa forma, ajudar a combater a 
baixa atratividade, uma das carac-
terísticas do setor de aplicação em 
construção.

É precisamente neste contexto 
que surge a nova gama webercol, 
adaptada a mais formatos, mais 
tipologias de suportes e de forma 
mais sustentável. Com esta atuali-
zação, o resultado é também uma 
gama simplificada e ajustada às 
tendências e preocupações atuais 
do mercado.

A mais recente gama é composta, 
a título de exemplo, pelos produ-
tos webercol flex XS+, webercol 
flex S+, webercol flex M+, webercol 
flex L+ e webercol flex XL+, conce-
bidos para aplicação no interior e 
exterior e formulados a partir de 
matérias-primas recicladas, pro-
venientes de outras indústrias, 
que são revalorizadas pelo novo 
uso através da incorporação par-
cial em argamassas. Todos os 
produtos elencados têm uma clas-
sificação EMICODE® EC1Plus, 
que demonstra o mais elevado 
grau do ponto de vista de redução 
de emissões de compostos orgâ-
nicos voláteis.

cupação com a sustentabilidade 
está necessariamente associada 
ao mundo dos materiais de cons-
trução, quer pelo uso de matérias-
-primas de baixo impacto am-
biental, pela circularidade ou pela 
produção com matérias-primas de 
origem local. Este é um eixo que 
corresponde à estratégia global 
da Saint-Gobain, que define como 
meta a redução em 20% das emis-
sões carbónicas até 2025 e, no ho-
rizonte de 2050, compromete-se a 
atingir o objetivo essencial da neu-
tralidade carbónica.

Em adição, o fator ambiental as-
senta também em várias tipologias 
de recursos. Os mais frequente-
mente utilizados são a escória pro-
veniente da indústria metalúrgica, 
borracha de pneu triturada e cali-
brada ou areias do leito fluidizado, 
entre outros. Todos estes repre-
sentam resíduos que podem ser 
revalorizados. Num primeiro ano, 
contamos poupar mais de 2200 
toneladas de matérias-primas vir-
gens.
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que mais água desperdiça nas 
habitações portuguesas é o auto-
clismo.

Com esta noção de que sus-
tentabilidade hídrica deverá ser 
um dos pontos fundamentais no 
desenvolvimento e inovação de 
produtos, todo o processo de pro-
dução de autoclismos interiores 
da Ctesi é feito levando em conta 
critérios muito bem definidos, que 
são posteriormente validados em 
laboratórios internos e externos.

Estes produtos passam por ri-
gorosos testes de qualidade de 
modo a garantir um excelente 
funcionamento mecânico, mas 
acima de tudo garantir que têm 
uma real eficiência hídrica.

A utilização de duplas descargas 
reguláveis permite uma utilização 
inteligente da água presente no 
reservatório, ao adequar a quan-
tidade da descarga à real neces-
sidade. Estes e outros fatores 
permitem atribuir aos autoclismos 
interiores da Ctesi a eficiência 
energética de classe A.

Também é necessário atuar nas 
necessidades dos técnicos de 
instalação, com produtos simples 
de instalar, para que a satisfação 
dos consumidores finais seja tam-
bém ela uma realidade. Por outro 
lado, muitas das torneiras Ctesi 
são equipadas com cartuchos 
eco safe e eco energie que per-
mitem reduzir o desperdício de 
água e energia, levando a uma 
considerável poupança, tanto no 
ambiente como na carteira das 
famílias, que poderá chegar até 
aos 50%.

Só a contínua pesquisa na ino-
vação tecnológica associada aos 
sistemas sanitários como auto-
clismos é fundamental para que 
se obtenham produtos que garan-
tam um real conforto e uma efeti-
va poupança de água.

O compromisso da Ctesi é entre a 
estética, a funcionalidade, o con-
forto e eficiência hídrica.

CTESI 
Rua Industrial da Ponte Seca, 8
2510-752 Gaeiras - Óbidos
E-mail: geral@barros-moreira.pt
Site: www.ctesi.pt

artigo>>>

> A inovação tecnológica ao serviço da eficiência hídrica I CTESI 

É cada vez mais frequente ou-
virmos que parte de Portugal se 
encontra em seca extrema e ou-
tra parte se encontra em seca se-
vera. Não é novidade que a cada 
ano que passa são maiores as 
dificuldades de manter, em níveis 
aceitáveis, as reservas de água do 
nosso país.

Muitas vezes este efeito não é sen-
tido no imediato. Na maioria das 
nossas casas ainda não se sente 
a falta de água porque as torneiras 
continuam a deitar o precioso líqui-
do, mas são cada vez mais as re-
giões de Portugal que, em determi-
nadas épocas do ano, começam a 
sentir de um modo mais extremo o 
efeito da falta de água.

Cada um de nós é diretamen-
te responsável e deverá fazer o 

um impacto ambiental, mas tam-
bém social e económico.

Este é o desafio que marcas 
como a Ctesi enfrentam, satis-
fazer clientes que procuram pro-
dutos de elevada qualidade, que 
respeitem os critérios de eficiên-
cia e que sejam também ambien-
tal e socialmente corretos (e a um 
preço acessível).

A Ctesi Technic é o segmento 
de produtos técnicos da Ctesi e 
desenvolve diferentes soluções 
sanitárias, com maior destaque 
para os autoclismos interiores, 
mas também para as válvulas 
de descarga, torneiras de boia, 
duchetas, calhas de duche, entre 
outros.

Um dos componentes sanitários 

possível para garantir que toma 
decisões que permitam evitar 
desperdícios de água no seu dia-
-a-dia. Mas a redução do consu-
mo inadequado de água deverá 
também ser uma das principais 
preocupações das empresas, 
principalmente as que desenvol-
vem sistemas sanitários.

Na verdade, mudar de hábitos 
é apenas o princípio. Temos de 
educar e consciencializar as no-
vas gerações para uma proble-
mática que afetará todos num 
futuro próximo. É também neces-
sária uma mudança física dos sis-
temas sanitários antigos, que na 
sua maioria são pouco eficientes 
do ponto de vista hídrico. Estas 
mudanças de hábitos e atualiza-
ção de sistemas significará uma 
real poupança de água que terá 
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obrigações fiscais>>>

agosto / 2022 setembro / 2022

até ao dia 10 *
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações (JUL.22) **
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (JUL.22) 

até ao dia 12 *
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em JUL.22 

até ao dia 22 *
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (JUN.22) 
- IVA - periodicidade trimestral - declaração periódica (2.º TRIM.22)
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (JUL.22) ***
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (JUL.22) ***
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (JUL.22) ***                            
- IRC/IRS - retenções na fonte (JUL.22)
- SELO - pagamento do relativo a JUL.22
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral
- IVA - pequenos retalhistas - declaração e pagamento (2.º TRIM.22)

até ao dia 25 *
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (JUN.22)
- IVA - periodicidade trimestral - pagamento (2.º TRIM.22)      

até ao dia 31 *
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em AGO.22
- IMI/2021 - pagamento da 2.ª prestação

* Podem ser cumpridas até ao dia 31 de agosto, sem quaisquer acréscimos ou penalidades, todas 
as obrigações declarativas e de pagamento supra referidas, com exceção das relacionadas com a 
Segurança Social e FCT, face ao disposto no art. 57.º-A, n.º 1, da Lei Geral Tributária.

** Pode ser entregue até ao dia 25, sem acréscimos ou penalidades (art. 351.º da Lei 12/2012, 
de 27/6)

*** Pode ser efetuado até ao dia 31, sem acréscimos ou penalidades (art. 351.º da Lei 12/2012, 
de 27/6)

até ao dia 12
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - entrega de declarações 
(AGO.22)
- IRS - declaração mensal de remunerações AT (AGO.22) 
- IVA - comunicação à AT das faturas emitidas em AGO.22 

até ao dia 20
- IVA - periodicidade mensal - declaração periódica (JUL.22) 
- SEGURANÇA SOCIAL - regime geral - pagamento (AGO.22)
- SEGURANÇA SOCIAL - independentes - pagamento (AGO.22)
- FUNDO DE COMPENSAÇÃO - pagamento (AGO.22)                  
- IRC/IRS - retenções na fonte (AGO.22)
- SELO - pagamento do relativo a AGO.22
- IVA - declaração recapitulativa - regimes mensal e trimestral
- IRS / 2022 - 2.º pagamento por conta

até ao dia 26
- IVA - periodicidade mensal - pagamento (JUl.22)

até ao dia 30
- IUC - pagamento - veículos com aniversário de matrícula em SET.22
- IRC / 2022 - 2.º pagamento por conta
- IRC / 2022 - 2.º pagamento adicional por conta da derrama estadual
- AIMI - pagamento do relativo a 2022

Disclaimer - Este texto é meramente informativo, não é exaustivo, não dispensa a consulta dos 
textos legais ou o cumprimento de outras obrigações previstas em disposições legislativas, re-
gulamentares ou administrativas, não responsabilizando a Autora. Não inclui necessariamente 
as alterações, prorrogações, diferimentos e outras medidas de natureza similar relativas a obri-
gações declarativas e de pagamento de natureza fiscal e contributiva aprovadas no âmbito do 
combate ao COVID-19, que são/foram objeto de informação autónoma.

www.portaldasfinancas.gov.pt
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> Rebranding Secil I Secil

materiais/equipamentos>>

Para reforçar a sua solidez no 
mercado, a SECIL vai passar a 
comunicar de uma forma unifi-
cada e transversal, evidencian-
do a sua força enquanto Grupo, 
nomeadamente a flexibilidade, 
o know-how e a complementa-
ridade das suas 4 áreas de ne-
gócio.

O rebranding irá, assim, colocar 
as marcas comerciais do Grupo 
SECIL formalmente semelhan-

Esta comunicação unificada de 
soluções foi materializada no con-
ceito criativo de CIDADE SECIL, 
onde podemos encontrar alguns 
dos exemplos de soluções que o 
Grupo disponibiliza para o merca-
do e confirmar a larga abrangência 
de aplicações que são possíveis 
de realizar com o cunho SECIL.

Esta campanha foi apresentada 
em 1ª mão na Tektónica, a 12 de 
Maio, e vai estar presente nos 

tes à marca corporativa, adotando 
a designação da área de negócio, 
em baixo.

As marcas UNIBETÃO e SECIL 
BRITAS passarão a ser, respeti-
vamente, SECIL BETÃO e SECIL 
AGREGADOS. Relativamente ao 
negócio do cimento este passará 
a designar-se SECIL CIMENTO. 
Quanto à SECILTEK, esta já assu-
me o lettering SECIL, pelo que irá 
permanecer igual.

próximos meses em campanha 
multimeios em imprensa, exte-
riores e digital.

Secil Brands, Lda
Avenida Eng.º Duarte Pacheco, 19 - 7º
1070-100 Lisboa
Tel.: 217 927 100
E-mail: secil@secil.pt
Site: www.secil-group.com
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materiais/equipamentos>>>

> O isolamento térmico e a sustentabilidade I Beissier

sistema de isolamento térmi-
Co interior beissier therm in, 
a melhor alternativa Quando o 
etiCs não for viável.

O Sistema de Isolamento Térmi-
co pelo Interior Beissier Therm 
In fornece uma solução comple-
ta e otimizada de isolamento da 
habitação, com vantagens que 
tornam este sistema uma opção 
ideal quando o SATE não for 
uma alternativa viável.

o sistema beissier therm in é 
um sistema Completo e testado 
Que permite reduzir a neCessi-
dade energétiCa de edifíCios ou 
habitações até 20%.

é efetuada a intervenção, o consu-
mo exigido para satisfazer a mesma 
necessidade (caldeiras, bombas de 
calor, …), será diferente.

vantagens do sistema beissier 
therm in
• Espessura mínima total do sistema:  
  15 mm
• Prevenção do efeito de parede fria
• Redução de pontes térmicas
• Sistema completo, ensaiado 
  em conjunto
• Comportamento sob fogo

produtos
O sistema é formado por um reves-
timento de Placas de Isolamento 
Beissier Therm, de 9 mm de espes-
sura, com uma ʎ=0,031 W/m.K, co-
lados à parede através do Reboco 
Fino Interior BMB12002.

Reforçado com Malha Beissier de 
160 gr/m² embebida numa camada 
de 4 mm do mesmo reboco.

O sistema aumenta a sua eficácia 
graças ao revestimento termoisolan-
te Beta Therm In.

o sistema passo-a-passo
O sistema Beissier Therm In foi con-
cebido para uma colocação simples 

Um sistema integral, com benefí-
cios quantificáveis.

O sistema de isolamento térmico 
interior Beissier Therm In, pode 
produzir uma melhoria de até 
40% da transmitância térmica 
da parede sobre a qual for ins-
talado.

Esta melhoria chega a repre-
sentar até 20% de redução da 
necessidade energética da ha-
bitação. Visando uma maior 
precisão, esta redução refere-se 
à necessidade (KWh/m²) e não 
ao consumo, dado que em fun-
ção da eficiência que tiverem os 
equipamentos do edifício no qual 

em obra e testado no seu conjunto. 
É possível garantir e quantificar um 
resultado técnico, tanto no seu com-
portamento isolante como na sua 
durabilidade conjunta.

1. Adesivo: Reboco Fino Interior BMB 
12002.

2. Isolamento: Painel de poliestireno 
expandido EPS de alta densidade de 
acordo com a noma EN 13163.
Tamanho: 100x50 cm.
Espessura: 9 mm.

3. Camada de reforço: Reboco Fino 
Interior BMB 12002.

4. Malha de reforço: Malha de 160 gr/ 
m2 resistente aos alcalinos.

5. Primário: Beissier Fixador de Fun-
dos Branco ou Fixacryl.

6. Acabamento: Beta Therm In.

Dep. Portugal zona norte e centro: Pedro Silva
Tel.: 919 942 866
E-mail: p.silva@beissier.es
Dep. Lisboa e zona sul: Paulo Franco
Tel.: 916 886 469
E-mail: p.franco@beissier.es
Site: www.beissier.es

A Geberit, especialista em louça 
sanitária e tecnologia para a casa 
de banho, tem vindo a desenvol-
ver há quase 20 anos o seu bem-
-sucedido sistema de tubagens 
multicamada Geberit Mepla que 
permite a instalação fiável, se-
gura e rápida de água potável e 

Mais resistentes à corrosão e mais 
leves do que as tubagens de metal; 
mais estáveis e resistentes do que 
as tubagens de plástico. Geberit Me-
pla combina as vantagens de ambos 
os tipos de tubagem. A camada de 
plástico exterior é fabricada em po-
lietileno (PE-RT de segunda gera-
ção) e serve de proteção contra a 
corrosão e os danos mecânicos. A 
grossa camada central de alumínio, 
soldada longitudinalmente, conse-
gue que a tubagem seja estável e 
flexível, ao mesmo tempo que re-
duz o grau de dilatação dos tubos e 
são necessários menos pontos de 
fixação do que com as tubagens de 
plástico. A camada interior, também 
fabricada em PE-RT de segunda 
geração, é resistente à corrosão e 
segura para uso alimentar. Tem uma 
rugosidade da superfície de apenas 
0,7 μm, de modo que é mais difícil 
que o calcário e as películas biológi-
cas adiram ao interior do tubo.

Graças à sua incomparável flexibi-
lidade, as tubagens com as dimen-
sões d16 e d20 podem curvar-se 
manualmente muito facilmente. Com 
uma máquina curvadora curvam-se 
os tubos de até d50. Por outro lado, 
o modelo dentado dos acessórios de 

sistemas de aquecimento. Ago-
ra, o sistema apresenta ainda 
mais variedade de diâmetros de 
tubagem (de 16 a 75 mm) e 300 
acessórios (fabricados em PVDF 
e em bronze industrial) de união 
por compressão que facilitam to-
dos os trabalhos de instalação.

união plásticos e os anéis de fixação 
dos acessórios metálicos permitem 
atingir uma elevada força de reten-
ção dos acessórios na tubagem e 
evitam que estes saiam da tubagem 
durante a instalação. Desta forma, 
o sistema instala-se, alinha-se e 
comprime-se muito facilmente e 
poupa-se tempo e custos durante o 
processo de instalação.

Geberit Tecnologia Sanitária, SA
Rua Cupertino Miranda, 12 - 2º A
1600-485 Lisboa
Tel.: 800 252 627
E-mail: info.iberia@geberit.com
Site: www.geberit.pt

> Geberit Mepla combina as vantagens das tubagens de plástico 
e as de metal I Geberit 
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Sistemas Sika Balcony LO - baixo odor - na vanguarda do mercado I Sika

Nova Biblioteca de Paredes nZEB I Grupo Preceram

Inovadora e sempre orientada 
para o cliente, a Sika redefine os 
padrões de qualidade na reabili-
tação de varandas e terraços. A 
inovadora gama de produtos Si-
kafloor® Monoflex LO define os 
mais altos requisitos de qualida-
de e design, sendo praticamen-
te inodoro. O sufixo “LO” repre-
senta isso mesmo - Low Odor. 

Para além das exigências 
legais, existe uma pressão 
crescente para que os edifí-
cios sejam energeticamente 
mais eficientes. As caracte-
rísticas da envolvente são 
fundamentais e tem que estar 
descritas logo no projeto de 
arquitetura.

A nova biblioteca de paredes 
exteriores foi desenvolvida em 
parceria com o IteCons, que 
aceitou o desafio do Grupo 
Preceram para levar a cabo a 
caracterização técnica de um 
conjunto de soluções constru-
tivas que combinassem mate-

pratiCamente inodoro

A reabilitação de varandas e ter-
raços são realizados normalmen-
te com os espaços em utilização. 
Sendo assim, é fundamental que 
o processo de construção seja 
rápido e amigável.

Com Sikafloor® Monoflex LO, com-

A ideia surgiu para apoiar os téc-
nicos projetistas na definição de 
soluções para a envolvente opaca 
vertical, caracterizadas e identifica-
das, de forma a cumprir os critérios 
da nova legislação de certificação 
energética dos edifícios.

O desenvolvimento deste conceito, 
que foi apresentado ao público na 
Tektónica, trouxe mais e melhores 
funcionalidades e integração com 
outras ferramentas que o ITeCons já 
disponibiliza. Será também possível 
identificar que soluções poderão ser 
adequadas, e mais eficientes, para 
um determinado projeto ou obra, a 
partir da localização geográfica.

A empresa tem assim paredes em 
tijolo térmico e acústico Preceram, 
com isolamento pelo interior em sis-
temas de placas de gesso Gyptec 
e lã mineral Volcalis, mas também 
soluções com isolamento pelo exte-
rior em sistema ETICS com cortiça 
da Amorim ou argamassas térmicas 
da SECILTEK.

Partindo desta base de trabalho, 
foram elaborados um conjunto de 
fichas de paredes que, para além 
da caracterização do sistema, 

A tecnologia - iCure - paten-
teada da Sika, cura mesmo 
sob condições ambientais se-
veras. A nova gama Sikafloor® 
Monoflex LO foi desenvolvida 
com base em matérias-primas 
inofensivas de última geração, 
sendo os produtos seguros 
para especificadores, aplicado-
res e utilizadores.

riais das várias empresas do 
grupo, mas também de outras 
empresas parceiras.

As soluções construtivas fo-
ram definidas no sentido de 
dar resposta aos requisitos 
legais de comportamento tér-
mico dos edifícios. Ou seja, o 
objetivo foi o de encontrar e 
caracterizar soluções para au-
xiliar os projetistas a melhorar 
o desempenho energético das 
suas construções. Todas as 
soluções apresentadas são 
adequadas a edifícios com ne-
cessidades energéticas quase 
nulas, os chamados nZEB.

bina uma aplicação quase inodora 
com a aplicação de todo o sistema 
de impermeabilização NUM SÓ 
DIA, conjugação única no mercado.

impermeabilização segundo a eta 
005

Os sistemas Sikafloor® MonoFlex 
LO podem ser aplicados com 
uma barreira especial de imper-
meabilização validado pela ETA 
005, sendo possível realizar a 
operação num só dia.

Liberdade para renovar e imper-
meabilizar “do dia para a noite” - 
Sika Balcony LO.

Sika Portugal - Produtos Construção 
e Indústria, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 Vila Nova de Gaia
Tel.: 223 776 900
Site: www.100solucoessika.pt

apresenta a indicação das zonas 
climáticas onde se recomenda a 
sua utilização.

O relatório resumo, disponível nos 
sites do Grupo Preceram, agrupa 
as fichas técnicas em famílias de 
soluções, de acordo com os siste-
mas de isolamento e os valores de 
U alcançados. Mantendo sempre 
espessuras de isolamento econo-
micamente competitivas, foi possí-
vel obter soluções com valores de 
coeficientes de transmissão térmica 
superficial adequados também para 
edifícios Passive House, para todas 
as zonas climáticas do país.

Grupo Preceram
Estrada Nacional 1, 23, Travasso
3100-371 Pombal
Tel.: 236 210 160
E-mail: geral@grupopreceram.pt
Site: www.solucoesparaconstrucao.com

Kit de Impermeabilização
1. Sikafloor®-407
2. Sikafloor®-425
3. Sika® Reemat Premium
4. Sikafloor®-425 
Sistema Sikafloor®

5. Camada de desgaste
6. Camada de proteção
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> Membrana elástica líquida Aquaflex Roof I Lusomapei

Aquaflex Roof  é uma membrana 
elástica líquida com fibras, compos-
ta por resinas sintéticas em disper-
são aquosa, ideal para a impermea-
bilização contínua de coberturas 
planas, lajes, cúpulas e coberturas 
curvas.  Aquaflex Roof resiste a to-
das as condições atmosféricas e é 
também resistente aos raios UV, 
garantindo assim uma proteção du-
radoura da cobertura.

vantagens

• Pronta a usar

• Fácil de aplicar

• Ligeiramente pedonável

• Aplicável sobre vários suportes exis-

tentes na construção civil, como 
cerâmica, telha e revestimentos pé-
treos, betonilhas à base de cimen-
to ou de ligantes especiais, betão, 
membranas betuminosas existen-
tes, madeira, chapa galvanizada, 
cobre, alumínio, aço, ferro.

• Disponível nas cores telha, verde, 
cinzento, branco e colorível com Co-
lorMap.

Lusomapei, SA
Business Parque Tejo XXI EN 1, Km 29
2600-659 Castanheira do Ribatejo
Tel.: 263 860 360
E-mail: info@mapei.pt
Site: www.mapei.pt

materiais/equipamentos>>>

> Soluções para casa de banho e cozinha I GROHE

A GROHE, marca líder mun-
dial em soluções de casa de 
banho e acessórios de cozi-
nha, disponibiliza tecnologia e 
sistemas que ajudam a fazer 
uma gestão mais consciente 
e sustentável dos seus re-
cursos diários, poupando o 
ambiente e em termos finan-
ceiros.

o limitador de fluxo combinado 
reduz o consumo de água em até 
50%. A escolha é sua! Esta tec-
nologia inteligente está integra-
da em várias linhas de produto, 
como a GROHE Eurosmart para 
casa de banho e cozinha. 

• Para diminuir o consumo de água 
em até 50%, a grohe eCojoy 

• A tecnologia silkmove es 
é a mão amiga para poupar 
energia: evita o acionar des-
necessário da fonte de calor, 
ao fornecer água fria com a 
abertura do manípulo na po-
sição central enquanto reduz 
o desperdício de água quente 
e poupa energia sem compro-
meter o conforto. Além disso, 

é a sua tecnologia de ponta: um re-
gulador de caudal reduz o consumo 
de 10 litros por minuto para pou-
co mais de 5 litros. E um limitador 
proporciona a mesma experiência 
volumosa que a de uma torneira 
convencional.

• Tomar banho sem a consciên-
cia pesada é possível, graças 
ao grohe eCobutton: reduz o 
fluxo de água em termostáticas 
como a Grohtherm 1000, resul-
tando numa poupança de até 
50% sem comprometer a qualida-
de do duche. Com o simples pre-
mir de um botão, pode aumentar 
o volume de água, se assim o 
desejar. Com este passo extra, a 
GROHE pretende sensibilizar os 
utilizadores para as suas ações e 
para um consumo de água mais 
sustentável.

GROHE Portugal
Zona Industrial de Areeiros - Apartado 167
3850-200 Albergaria-a-Velha
Tel.: 234 529 620
E-mail: comercial-pt@grohe.com
Site: www.grohe.pt
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