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Lajetas Térmicas

Lousada, Porto , Portugal

A empresa TERMILOUSA é uma empresa pioneira na produção
de lajetas, no mercado nacional, com a prespetiva de se estender.
Ligada à empresa LOUSATELAS, Const. Civil e ob. Pub, Lda,
residente nas mesmas instalações desta.
Composição/
Caract. Técnicas
A lajeta térmica TERMILOUSA, constitui um sistema de isolamento térmico para coberturas invertidas, que associa uma placa de poliestireno expandido extrudido com uma
camada (aplicada em fábrica) de proteção mecânica de argamassa de cimento modificada e inertes selecionados. A ligação entre a camada de argamassa é garantida
através de rasgos ortogonais com secção trapezoidal existentes na superfície superior das placas de poliestireno expandido e preenchidos pela argamassa durante o fabrico
das lajetas.

Aplicação :
As lajetas TERMILOUSA aplicam-se me todas as coberturas invertidas planas ou inclinadas (com uma inclinação de 2% a 5%) onde se pretenda isolar termicamente o
edifício contribuindo para a sua eficiência energética. Esta solução permite também proteger a impermeabilização dos raios solares e de eventuais danos mecânicos.
Assim, garantimos uma maior durabilidade da impermeabilização e, consequentemente, da cobertura.
A protecção mecânica de espessura de 30mm é aconselhada para coberturas de acesso limitado e utilização esporádica para manutenção e limpeza.
Recomenda-se a proteção mecânica de 40mm em coberturas com circulação pedonal.
Durante a aplicação dos sistema deve evitar-se o contacto com solventes
o
orgânicos, fontes de chama ou temperaturas superiores a 75 C que
poderão danificar o isolamento térmico, XPS
Aplicação recomendada
Colocação da TERMILOUSA sobre apoios de isolamento térmico
XPS de 20mm por forma a não danificar a impermeabilização criando
um espaço de drenagem/ventilação no sistema.

Termilousa

Vantagens
Protecção térmica e mecânica
da camada de impermeabilização;
Facilidade e rapidez de
aplicação do sistema
TERMILOUSA permitindo
redução da mão-de-obra e
consequente economia;
Menor carga sobre a
estrutura comparativamente
com o sistema tradicional
(isolamento + godo);

Embalagem e Armazenamento:

Redução do coeficente de
expansão geométrica do

As lajetas TERMILOUSA são colocadas em paletes e envolvidas

sistema (isolamento e camada

num filme plástico extensível apenas devendo ser desembaladas

de proteção);

aquando da sua aplicação. Não devem ser colocados quaisquer
outros

materiais

sobre

as

paletes

de

Termilousa.

O

armazenamento deve ser sempre que possível em local coberto,
protegido dos raios ultra violeta, chuva, neve ou gelo.

Possível recolocação das
lajetas uma vez que são 100%
reutilizáveis;
Bom desempenho energético da
cobertura.

Nota: O aconselhamento técnico sobre como utilizar o nosso produto, verbais ou de forma escrita, é baseado nos nosso melhores conhecimentos científicos e práticos. Não são
assumidas quaisquer garantias e/ou responsabilidades em relação aos resultados finais dos trabalhos executados com os nossos produtos, já que as condições de aplicação e
utilização estão foram do controlo da empresa. O dono de obra, o seu representante ou o empreteiro devem assegurar-se da adequabilidade dos nossos produtos aos usos e
finalidades pretendidas, bem como zelar pela sua aplicação nas condições correctas e em conformidade com a legislação em vigor. As propriedades indicadas podem ser alteradas
sem aviso prévio.
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