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Estanquidade ao ar: importância

• Estanquidade ao ar - importância:

• Perda directa de energia: >13%
• Conforto: poeira, condensação, acústica
• Correcto funcionamento do sistema de 

ventilação
• Influência no cálculo do nível EP
• Indicador da qualidade da envolvente do edifício

• 30%- 40% de todas as fugas de ar: nas e 
ao redor das janelas!

• Teste de pressão: (“Blower door test”)



Exemplo - janela eficiente mas mal instalada: 
+20% perdas energéticas

Se as janelas evoluíram nos 
últimos anos, porque as 
continuamos a instalar 

como há 30 anos?



SOUDAL WINDOW SYSTEM 
Passive House – a importância da instalação



SOUDAL WINDOW SYSTEM 
Sistema Passive House



SOUDAFRAME SWI 
Solução para fixação da janela

https://www.youtube.com/watch?v=pH0uMGSYhog



SOUDAFRAME SWI 
Solução para fixação da janela

 Lambda= 0,125 W/m*K

https://www.youtube.com/watch?v=pH0uMGSYhog



SOUDAFRAME SWI 
Passive House Institute Certified component

• Cold 
Climate Zone

https://database.passivehouse.com/en/components/details/window/soudal-nv-soudaframe-swi-1609pm02

• Cool 
Temperate Climate Zone

• Warm 
Temperate Climate Zone

https://database.passivehouse.com/en/components/details/window/soudal-nv-soudaframe-swi-1532pm03
https://database.passivehouse.com/en/components/details/window/soudal-nv-soudaframe-swi-1610pm04



SOUDAFRAME SWI 
Solução para fixação da janela

https://www.youtube.com/watch?v=pH0uMGSYhog



SOUDAFRAME SWI 
Solução para fixação da janela

Moradia unifamiliar

Preparação do material



SOUDAFRAME SWI 
Solução para fixação da janela

Moradia unifamiliar



SOUDAFRAME SWI 
Instalação da janela

Já instalado o caixilho no pré-aro

https://www.youtube.com/watch?v=pH0uMGSYhog



FLEXIFOAM - Isolamento térmico (λ)

 Lambda= 0,0345 W/mK
= evitando pontes térmicas !!

https://www.youtube.com/watch?v=xH8SfIooXYo&t=81s



FLEXIFOAM - Isolamento térmico (λ)

Exterior Interior
https://www.youtube.com/watch?v=xH8SfIooXYo&t=81s



FLEXIFOAM - Isolamento acústico

 Isolamento Acústico: ift Rosenheim (EN ISO 717-1)
• RS,w=  60 ( -1;-4) dB joint of 10 mm

• RS,w=  60 ( -1;-4) dB joint of 20 mm

https://www.youtube.com/watch?v=xH8SfIooXYo&t=81s



SOUDATIGHT LQ e SP
membrana de estanquidade pelo interior

Estanque ao ar e ao vapor – valor Sd elevado

https://www.youtube.com/watch?v=aI08t0wgk4c



SOUDATIGHT LQ e SP
membrana de estanquidade pelo interior

Estanque ao ar e ao vapor – valor Sd elevado – aplicação em obra

https://www.youtube.com/watch?v=aI08t0wgk4c



SOUDATIGHT HYBRID 
membrana de estanquidade pelo exterior

Estanque ao ar, impermeável à água e permeável ao vapor – valor Sd baixo



SOUDATIGHT HYBRID 
membrana de estanquidade pelo exterior

Estanque ao ar, impermeável à água e permeável ao vapor – valor Sd baixo – aplicação em obra



SOUDATIGHT LQ e SP
Membranas de estanquidade

https://database.passivehouse.com/en/components/details/airtightness_system/soudal-nv-soudatight-lq-1613as00

Passive House Institute Certified component



Vedação das juntas finais - Int/Ext

http://www.soudal.eu/soudalweb/productDetail.aspx?w=250&p=636&ID=4431



SOUDATHERM SFI                       
Isolamento Térmico

https://www.youtube.com/watch?v=tMne-KDZ81c

Isolamento da espaço entre o vidro duplo e o caixilho com a espuma PU SOUDATHERM SFI



SOUDATHERM SFI       
Valores U

Ligação Perfil-vidro

- 18% de Uf

https://www.youtube.com/watch?v=tMne-KDZ81c



Fugas de ar : 
Interseção entre elementos

Detecção por 
termografia (RI)



SOUDATIGHT LQ / SP 
Membrana de estanquidade

https://www.youtube.com/watch?v=aI08t0wgk4c

Aplicação da membrana de isolamento SOUDATIGHT LQ e SP para selar as juntas entre os diferentes materiais



SOUDATIGHT LQ / SP 
Membrana de estanquidade

https://www.youtube.com/watch?v=aI08t0wgk4c

Aplicação da membrana de isolamento SOUDATIGHT SP para selar as juntas entre os diferentes materiais



SOUDATIGHT LQ / SP 
Membrana de estanquidade

https://www.youtube.com/watch?v=aI08t0wgk4c

Aplicação da membrana de isolamento SOUDATIGHT SP para selar as juntas entre os diferentes materiais



Obra terminada 
Medição do isolamento

Blower door test para verificar os valores de 
estanquidade

Camera termográfica para registo de pontes 
térmicas

Teste de fumo para medir fugas de ar



Questões
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