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Sistemas de isolamento térmico pelo exterior
ATLAS



Descrição do sistema

Material necessário

Preço Quantidade Unidades

Nota

Desconto

Área (m²) Isolamento Espessura
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Quantidade m² por embalagem de EPS:
50 mm = 6m² // 60 mm = 5m² // 80 mm = 3,5m² // 100 mm = 3m²
Quantidade m² por embalagem de Lã Mineral:
50 mm = 3,6m² // 60 mm = 3m² // 80 mm = 1,8m² // 100 mm = 1,8m²
Estas quantidades mencionadas são meramente exemplificativas servindo apenas e só para estudos orientativos. Valores sem IVA.
Para necessidades mais específicas e propostas adequadas à sua realidade ou caso seja profissional da área, por favor, entre em contacto através de info@eurobuild.pt.
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A preencher pelo utilizador

Características do sistema

Isolamento térmico Isolamento acústico Estabilidade dimensional Reação ao fogo Permeabilidade ao vapor Pegada ecológica


	area: 
	isolamento: [  ]
	espessura: [  ]
	pfs: ATLAS FUNDAMENT STANDARD - painel isolante em EPS Hidro
	ppfs: 0
	qpfs: 0
	stpfs: 0
	pi: Painel isolante
	ppi: 0
	qpi: 0
	stpi: 0
	pc: Argamassa de colagem e barramento
	ppc: 0
	qpc: 0
	stpc: 0
	p165: ATLAS 165 - rede de fibra de vidro com 165g/m²
	pp165: 0
	qp165: 0
	stp165: 0
	panx: ATLAS SILKON ANX - primário de aderência
	ppanx: 0
	qpanx: 0
	stpanx: 0
	pss: ATLAS SILICONE-SILICATO - revestimento híbrido
	ppss: 0
	qpss: 0
	stpss: 0
	pki: ATLAS TFIX-KI - fixação mecânica
	ppki: 0
	qpki: 0
	stpki: 0
	pplug: Rodelas de isolamento
	qpplug: 0
	ppplug: 0
	stpplug: 0
	pstyro: IZOHAN STYROPUK - espuma de poliuretano de baixa expansão
	ppstyro: 0
	qpstyro: 0
	stpstyro: 0
	pcanto: PERFIL CANTO - perfil de reforço em PVC com rede fibra de vidro
	ppcanto: 0
	qpcanto: 0
	stpcanto: 0
	ppinga: PERFIL PINGADEIRA - perfil de reforço em PVC com rede fibra de vidro
	pppinga: 0
	qppinga: 0
	stppinga: 0
	pcaixi: PERFIL CAIXILHARIA - perfil de reforço em PVC com rede fibra de vidro
	ppcaixi: 0
	qpcaixi: 0
	stpcaixi: 0
	desconto: 0
	total: 0
	descricao: Descrição do sistema
	termico: -
	acustico: -
	dimensional: -
	fogo: -
	vapor: -
	pegada: -


