
Vamos construir o futuro que queremos!
Lets build the future we want!

Passive House para todos!
Passive House for all!

Apoio técnico:

Irma Assunção
(+351) 963 703 473

Irma.assuncao@knaufinsulation.com



FACHADA LIGEIRA
Certificada Passivhaus

Certificado 1236cs04



FACHADA LIGEIRA

Sistema de:

1ª Fachada Certificada pela 
PASSIV em Espanha

DESCARREGAR

 

NOVO

  

Combinando o 
padrão Passivhaus 
com um sistema 
de construção 
versátil e leve: 
a evolução da 
envolvente

CATÁLOGO



VANTAGENS
DO SISTEMA

Certificado Passivhaus

Sistema leve

Versatilidade de montagem

Instaladores formados

Simplificação dos sindicatos no trabalho

Poupança de tempo na instalação

Sustentabilidade e qualidade do ar interior 



PROMOTOR



PROMOTOR

A conclusão mais 
rápida da envolvente 
do edifício oferece 
proteção contra as 
advertências do tempo, 
permitindo que as 
etapas de acabamento 
dos interiores sejam 
realizadas mais cedo 
do que nos sistemas 
tradicionais 



Mais 8% 
de área útil 
em comparação com 
os tijolos e blocos 

BENEFÍCIO
PARA O PROMOTOR



COMPARAÇÃO SISTEMA 
TRADICIONAL VS FACHADA LIGERA

Espessura 48,5 cm Espessura 35,6 cm

Tempo

-27%

Mão de obra

-5%

Espessura 

-38%

Peso

-75%



CONSTRUTOR



COMPONENTES
DO SISTEMA
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Lã mineral Ultracoustic 
Lã mineral Naturoll 032
Membrana Homeseal
LDS 0,02 UV
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Membrana Inteligente Majrex
Banda Adesiva Sicrall
Encontro da fita Fentrim 20 
com a laje e a parede 
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Placa de cimento Knauf 
Aquapanel Outdoor

4

Placa de gesso laminado
Knauf tipo A
Perfis Knauf GRC de Aço 
Galvanizado
Perfis interior de PYL
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3
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ARQUITETO



ARQUITETO

Avançando para 
uma economia 
circular: reduzir, 
reciclar e reutilizar  



VANTAGENS

Otimização da espessura da fachada para conseguir 
uma menor transmissão térmica.

Conseguimos o mesmo valor U que em um sistema 
tradicional (tijolo e bloco) 

 
o espaço, o que nos permite aumentar o isolamento 
térmico.  

Liberdade de design e escolha de acabamentos

Alto desempenho térmico e acústico

reduzindo em 25%



HABITAÇÃO 
SAUDÁVEL

HABITAÇÃO SAUDÁVEL

Todos os materiais que compõem o sistema 
garantem os certificados mais rigorosos de 
Qualidade do Ar Interior contribuindo para um 
habitat saudável.

MATERIAIS SUSTENTÁVEIS

A lã mineral da Knauf Insulation é fabricada com 
mais de 75% de vidro reciclado, além disso, utiliza 
a tecnologia de ligante único, conhecida como 
E-Technology, à base de vegetais e livre de fenóis 
e formaldeído adicionados.

A placa de gesso laminado da Knauf é um 
material 100% reciclável, fabricada com folha 
de celulose reciclada.

As fitas e membranas da Knauf Insulation e da 
Siga são utilizadas sem conter solventes, cloro ou 
formaldeído.




