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Membrana Cerâmica/
Ceramic Membrane
Resistente às
condições
atmosféricas
/
Weather-resistant

Evita a formação
de bolores
/
Prevents the
formation of mold

Protecção
contra os raios UV
/
UV protection

Poupança de energia
/
Energy saving

Protecção a longo prazo
/
Long term protection

Aplicado como tinta
normal - substitui a tinta
/
Applied like a normal ink
- replaces the ink

Revestimento para interior

O revestimento cerâmico economizador de
energia, compõe-se de um agente
aglutinante especial feito à base de água, no
qual se encontram milhões de microesferas
de cerâmica com um diâmetro mínimo (20
a 120 micrómetros).
Este agente é capaz de gerir a percentagem
de humidade presente numa divisão, o que
provoca uma sensação de bem-estar, dado
que nos encontramos envoltos numa membrana permeável à humidade – em vez de
transpirarmos dentro de um hermético “saco
plástico”. O revestimento cerâmico para
interior consegue, através das suas particularidades, um ambiente muito saudável!
Por forma a evitar um clima tropical dentro
da divisão, não é preciso arejar constantemente; breves momentos de arejamento
são suficientes. Para além disto, o ar da sala
nunca se torna demasiado seco; é limpo,
saudavelmente arejado e por isso alivia a
respiração.
Este revestimento é também destinado a
pessoas com alergias e asmáticas, dado
que não liberta quaisquer substâncias
químicas.

Ideal para o Inverno

O revestimento cerâmico evita a formação
de condensação nas paredes, bem como
a formação de bolor, mesmo sem ser
necessária uma constante ventilação,
durante a qual se perderia todo o
ambiente criado pelo aquecimento. As
paredes revestidas com este produto, formam uma grande superfície de cerâmica.
As microesferas de cerâmica que se encontram latentes neste revestimento, conduzem
rapidamente o calor (como “mini azulejos”),
e uniformemente.
Assim, uma sala fria, aquece mais rapidamente se estiver revestida com este produto.
Como comprovado na prática, podem
reduzir-se os custos de aquecimento em
mais de 30%.
Ao mesmo tempo, a humidade excedente é
retirada das paredes e devolvida à atmosfera, o que é determinante para o efeito
de isolamento, pois paredes secas isolam
melhor do que paredes húmidas.

Respiração activa
das paredes
/
Active breathing
of the walls

Perfeito para o Verão

As paredes irradiam uma frescura reconfortante, tornando a permanência nos imóveis
muito agradável, mesmo em caso de elevadas temperaturas exteriores, a qualquer hora
do dia.
Os custos com o arrefecimento no Verão,
especialmente nos países de zonas
climatéricas mais elevadas, e no caso de
construções não revestidas, podem
reduzir-se entre 30 a 60%.

Interior Coating

The energy saver ceramic coating is
composed of a special binding agent, made
from water, in which there are millions of
ceramic microspheres with a minimum
diameter (20 to 120 micrometeres).
This agent is able to manage the percentage
of moisture in a room, which causes a
sensation of well-being, since we are
surrounded by a permeable membrane to
moisture - instead of sweating within an
airtight “plastic bag”. The interior ceramic
coating gets, through its particularities, a
very healthy environment!
In order to avoid a tropical climate into the
room, there’s no need to constantly airing;
briefly aeration are sufficient. In addition, the
room air never becomes too dry, it is clean,
healthy ventilated, and therefore, eases
breathing. The Thermoshield is also intended
for people
with allergies and asthma, since it does not
release any chemical substances.

Ideal for Winter

The ceramic coating prevents formation of
condensation on the walls, as well as the
formation of mold, even without the need of
constant venting, during which it would be
lost all the climate created by heating.
The coated walls with this product, form a
large ceramic surface. The tiny microspheres
of ceramics that are latent in this coating,
conduct heat quickly (such as “mini tiles”),
and evenly.
Thus, a cold room, warms more quickly if
coated with this product. As proven in
practice, it may be reduced heating costs
in more than 30%.
At the same time, the excess moisture is
removed from the walls and is returned to
the atmosphere - which is decisive for the
insulation effect, once dry walls do isolate
better than wet ones.

Perfect for Summer

The walls radiate a soothing freshness,
making a very pleasant stay in the property,
even if the outside temperature is every high,
at any time of day.
Costs with cooling in summer, particularly
in countries of higher climate zones, and in
the case of uncoated constructs, can be
reduced between 30 to 60%.

Revestimento para exterior

O revestimento cerâmico para exterior
proporciona uma protecção (impermeabilização) a longo prazo das fachadas, mesmo
em condições ambientais adversas e em
qualquer estação do ano.
A excedente humidade na alvenaria evapora
rapidamente, graças à função de membranas deste produto. As resistentes e espessas microesferas efectuam movimentos e
evitam, assim, tal como a pele humana durante o banho, que se dê entrada de água.
A elevada resistência contra as condições
atmosféricas tais como a poluição, ácidos,
sais, ozono e radiação UV, garante a elevada
elasticidade e protege contra a formação
de fendas, durante um longo período – isto
porque a protecção térmica evita os diversos
movimentos de dilatação dos materiais de
construção.
Através da elevada percentagem de
cerâmica e ao facto de se evitar a criação de
humidade na superfície, o revestimento para
exterior não permite o desenvolvimento de
fungos e musgos.
Também os estragos de decomposição na
alvenaria são evitados, uma vez que o revestimento reflecte a percentagem de humidade
na alvenaria para a humidade de compensação do edifício.
Este produto proporciona, ainda, uma maior
durabilidade da pintura exterior (15 a 20
anos em casas novas).

Exterior Coating

The ceramic coating for exterior provides
a long term protection (waterproofing) of
the facades, even in adverse environmental
conditions and at any season.
The excess of moisture in the masonry
quickly evaporates, thanks to the membranes function of this product. The tough
and thick microspheres perform movements,
and thus, prevent water from entering, as
human skin during showering.
The high resistance against atmospheric
conditions such as pollution, acids, salts,
ozone and UV radiation, ensures high elasticity and protect against the formation of
cracks during a long period - this happens
because the thermal protection avoid the
various dilation movements of construction
materials.
Through high percentage of ceramic and
because of the fact of avoiding the creation
of moisture on the surface, the coating for
exterior does not allow the growth of fungi
and mosses.
Also the decomposition of the masonry
damage are avoided, since the coating
reflects the percentage of moisture in the
masonry to the building moisture compensation.
This product provides also greater
durability of exterior paint (15 to 20 years
in new homes).

Renovação de fachadas

O revestimento cerâmico evita a carga
electroestática das superfícies revestidas e
impede a ligação química com partículas
de sujidade. Se, ao longo dos anos, se foi
formando alguma sujidade, a combinação
de cerâmica e materiais extremamente resistentes, possibilitam uma limpeza às superfícies revestidas, com água ou até mesmo
com aparelhos de alta pressão – há uma
solidez da tinta muito acima da média, bem
como um brilho constante.

Facades Renewing

The ceramic coating avoids the electrostatic
charging of the coated surfaces and
prevents the chemical bonding with dirt particles. This coating avoid static charging of
the coated surfaces and prevents chemical
bonding with dirt particles. If, over the years,
it was formed any dust, the combination of
ceramics and extremely resistant materials,
provide a cleaning to the coated surfaces,
with water or even with a high-pressure
appliances – there is a strength of the ink
that are well above the average, as well as a
constant brightness.

Uma casa também precisa de respirar!

Uma casa também precisa de respirar!
Tal como a nossa pele, o revestimento
cerâmico representa uma superfície ampliada, onde os materiais que se encontram por
baixo têm uma quantidade de ar suficiente para respirar. A respiração artificial de
edifícios através de aparelhos de ar condicionado pode ser reduzida ou até mesmo
extinta – resultado: economia e saúde.
Este produto aumenta a capacidade de
retenção da alvenaria sem a selar, o que
constitui uma substancial vantagem em
relação a outras medidas para redução
do escoamento do calor.

A house also needs to breathe!

As our skin, the ceramic coating represents
a surface where the materials that are under
it have a sufficient amount of air to breathe.
Artificial respiration buildings through air conditioners appliances can be reduced or even
extinguished - result: health and economy.
This product increases the capacity of
monsory retention, without selling it, which
constitutes a substantial advantage, in
relation with other measures for the
reduction of the flow of heat.

Funcionamento do revestimento cerâmico e das microesferas, face às condições
atmosféricas.
Ceramic coating and microspheres operation, in relation to wheather conditions.
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