4.10
11 a 13

454 x 282
280
1167

MEIA TELHA
DUPLO ENCAIXE

CUME BAIXO
PLANO

CUME 3 VIAS
BAIXO

CUME FINAL DE
PENDENTE BAIXO

TOPO REMATE
LATERAL BAIXO

* Utilizar em substituição
dos Remates Laterais,
segundo as condicionantes
da cobertura.

CANTO DE
TELHADO 3 PEÇAS

* Utilizar em substituição dos Remates Laterais, segundo as condicionantes da cobertura.

Outlets

Caleira

Bandas impermeáveis

Clarabóias

Segurança

Fixações
Isolamento

Cummeira a seco

Barreira vapor

Beirados
Filmes impermeáveis

CT - 22 MAR
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BMI Group,

o líder europeu
em soluções para coberturas
e impermeabilização
de telhados
BMI GROUP

É o líder europeu no fabrico e venda de produtos e
soluções para coberturas planas e inclinadas, operando à
escala mundial e estando presente nos 5 continentes.
Através das suas distintas marcas, BMI oferece soluções
para qualquer tipo de cobertura.

Telhas cerâmicas, telhas de cimento,
peças especiais e sistemas para telhados.

BMI GROUP NA PENÍNSULA IBÉRICA

Estamos presentes na Península Ibérica com uma forte
rede comercial especializada em soluções para
coberturas planas e inclinadas.
Além disto, contamos com 6 fábricas distribuídas entre
Espanha e Portugal, dotadas dos mais avançados
sistemas tecnológicos, produzindo telhas que são uma
referência de qualidade em todo o mundo.
O nosso compromisso com o desenvolvimento
técnológico, a construção sustentável e a e�ciência
energética fazem com que estejamos envolvidos em
inúmeros projetos e em colaboração com as principais
associações do setor.

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Marselha MG Plus
Rentabilidade e durabilidade

| Marselha MG Plus |

Líder em obras
de reabilitação
TECNOLOGIA DE FABRICO ORIENTADA
PARA O DESEMPENHO

PERFIL DE GRANDE RESISTÊNCIA

Com o per�l da conhecida Marselha MG, esta gama oferece-nos
uma maior resistência mecânica e uma menor taxa de absorção,
aumentando a sua durabilidade.
Uma telha de linhas perfeitas e concebida em especial para o
mercado da reabilitação.

Resistência
ao Gelo

Baixa
Absorção

Máxima
Impermeabilidade

Produção em
H-Cassete

Validado
Technical Center

Moldes
de Gesso

Alta Resistência
à Flexão

NORMATIVA

NP EN 1304

CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

RESISTÊNCIA AO GELO

≥ 150 ciclos NP EN 539-2

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

≥ 900 N NP EN 538

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas.
O grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por
palete dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as �chas técnicas
actualizadas em www.bmigroup.com/pt ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Ficha técnica

APLICAÇÃO

Em linha ou cruzada

PESO UNITÁRIO (Kg)

3,6

NÚMERO DE TELHAS POR m

2

RIPADO APROXIMADO (mm)
DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L

11 a 14
320 (mínimo)
394 (máximo)
462 x 264

NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS) 288
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)

1052 aprox.

BMI THERMAZONE CLIMA PRO

T-320 / T-380

* Sujeito a condições especí�cas

06

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Cores

Cor Natural
VERMELHO

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Lusa MG Plus
Clássica e estanque

| Lusa MG Plus |

Estilo único
e intemporal
PRENSADA EM MOLDES DE GESSO,
POSSUI UM ACABAMENTO PERFEITO

PERFIL CLÁSSICO E FUNCIONAL

Telha de per�l acentuado e uma excelente estanquicidade,
permite um acabamento �nal liso e perfeito. Ideal para zonas de
chuvas intensas.

Resistência
ao Gelo

Baixa
Absorção

Moldes
de Gesso

Produção em
H-Cassete

Máxima
Impermeabilidade

Alta Resistência
à Flexão

NORMATIVA

NP EN 1304

CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

RESISTÊNCIA AO GELO

> 90 ciclos NP EN 539-2

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

> 1200 N NP EN 538

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas.
O grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por
palete dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as �chas técnicas
actualizadas em www.bmigroup.com/pt ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Ficha técnica

APLICAÇÃO

Em linha

PESO UNITÁRIO (Kg)

3,95

NÚMERO DE TELHAS POR m2

12,5

RIPADO APROXIMADO (mm)

380

DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L

442 x 262

NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS) 240
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)

* Sujeito a condições especí�cas

10

Mais informação em www.bmigroup.com/pt

964 aprox.

| Lusa MG Plus |

Cores

Cor Natural
VERMELHO

Cor Natural
RÚSTICO

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Piemontesa
Equilíbrio natural

| Piemontesa |

Excelente
desempenho
A ESTÉTICA DE UMA TELHA ÁRABE
NUMA TELHA LUSA
PERFIL CURVO

Com uma excelente rentabilidade de apenas 13 unidades por m2,
esta é uma telha que apresenta uma funcionalidade e desempenho
notáveis, acrescidos à beleza da antiga telha árabe.

Máxima
Impermeabilidade

Alta Resistência
à Flexão

NORMATIVA

NP EN 1304

CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

RESISTÊNCIA AO GELO

> 90 ciclos NP EN 539-2

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

> 1200 N NP EN 538

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas.
O grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por
palete dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as �chas técnicas
actualizadas em www.bmigroup.com/pt ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Ficha técnica

APLICAÇÃO

Em linha

PESO UNITÁRIO (Kg)

3,50

NÚMERO DE TELHAS POR m2

13,5

RIPADO APROXIMADO (mm)

370 - 380

DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L

448 x 258

NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS) 240
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)

* Sujeito a condições especí�cas
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Mais informação em www.bmigroup.com/pt

880 aprox.

| Piemontesa |

Cores

Cor Natural
VERMELHO

Cor Natural
CAMPESTRE

Cor Natural
ENVELHECIDO

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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S 10

Tradição e estanquicidade

| S 10 |

Simbiose perfeita
entre tradição
e a e�cácia
DUPLA ESTANQUICIDADE
PERFIL ONDA POUCO PRONUNCIADA

O seu duplo encaixe confere-lhe uma estanquicidade ímpar,
permitindo a sua utilização em pendentes de menor inclinação.
Uma excecional resistência mecânica e um perfeito comportamento
com grande estabilidade, tornam esta telha única.

Máxima
Impermeabilidade

Alta Resistência
à Flexão

NORMATIVA

NP EN 1304

CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

RESISTÊNCIA AO GELO

> 90 ciclos NP EN 539-2

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

> 1200 N NP EN 538

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas.
O grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por
palete dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as �chas técnicas
actualizadas em www.bmigroup.com/pt ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Ficha técnica

APLICAÇÃO

Em linha

PESO UNITÁRIO (Kg)

3,80

NÚMERO DE TELHAS POR m2

10,5

RIPADO APROXIMADO (mm)

400 - 408

DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L

458 x 282

NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS) 240
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)

* Sujeito a condições especí�cas

18

Mais informação em www.bmigroup.com/pt

930 aprox.

| S 10 |

Cores

Cor Natural
VERMELHO

Cor Natural
ROMA

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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S 12

Tradição e identidade

| S 12 |

Uma habitual
referência
no mercado
INCONFUNDÍVEL

FIEL AO TRADICIONAL PERFIL DA TELHA LUSA

Telha de relevo pronunciado, arredondado, reconhecida pela sua
qualidade e beleza ímpar. O seu nome tem origem no número de
peças por m2.

Máxima
Impermeabilidade

Alta Resistência
à Flexão

NORMATIVA

NP EN 1304

CATEGORIA DE IMPERMEABILIDADE

NP EN 539-1 Cat. 1, método 2

RESISTÊNCIA AO GELO

> 90 ciclos NP EN 539-2

RESISTÊNCIA À FLEXÃO

> 1200 N NP EN 538

Os valores apresentados neste documento são nominais e respeitam as tolerâncias normativas.
O grupo BMI reserva-se ao direito de realizar alterações nas dimensões, pesos e unidades por
palete dos seus produtos sem aviso prévio. Para mais informação, consulte as �chas técnicas
actualizadas em www.bmigroup.com/pt ou através do Serviço de Apoio ao Cliente.

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Ficha técnica

APLICAÇÃO

Em linha

PESO UNITÁRIO (Kg)

3,80

NÚMERO DE TELHAS POR m2

12

RIPADO APROXIMADO (mm)

375

DIMENSÕES EXTERIORES (mm) C x L

444 x 275

NÚMERO TELHAS POR PALETE (4 ALTURAS) 240
PESO (PALETE + TELHAS) (Kg)

* Sujeito a condições especí�cas
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930 aprox.

| S 12 |

Cores

Cor Natural
VERMELHO

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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| Peças especiais |

Peças especiais

De forma a completar e enriquecer os pormenores de construção de um telhado, o BMI Group coloca à disposição uma
vasta gama de peças especiais compatíveis e modulares entre os vários modelos de telha existentes.

Marselha MG Plus
CUME

CUME 3 VIAS M/F

CUME 3 VIAS F

CUME 4 VIAS

PATA DE LEÃO

BEIRADO CANAL

BEIRADO CAPA

PASSADEIRA
COM VENTILAÇÃO

TELHA DUPLA

PASSADEIRA
SEM VENTILAÇÃO

MEIA TELHA

CANTO DE BEIRADO
(11 PEÇAS)

REMATE ANGULAR

CANAL INTERIOR
DE TELHA

TELHA SUPORTE
DE CHAMINÉ

TOPO DE REMATE
ANGULAR

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Lusa MG Plus

26

CUME

CUME 3 VIAS F

CUME 3 VIAS M/F

CUME 4 VIAS

CUME T

CUME EMPENA

CUME A 45º DTO.

CUME A 45º ESQ.

PATA DE LEÃO

PATA DE LEÃO
A 45º DIREITO

PATA DE LEÃO
A 45º ESQUERDO

TAMANCO

TAMPA DE CUME
UNIVERSAL

REMATE LATERAL
DIREITO

REMATE LATERAL
ESQUERDO

BEIRADO CAPA

BEIRADO CANAL

CANTO DE TELHADO
(3 PEÇAS)

CANTO INTERIOR
BEIRADO (5 PEÇAS)

CANTO PARA
BEIRADO (11 PEÇAS)

TELHA DUPLA

REMATE ANGULAR

TELHA
DE VENTILAÇÃO

TELHA SUPORTE
DE CHAMINÉ

CANAL INTERIOR
DE TELHA

PASSADEIRA
COM VENTILAÇÃO

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Piemontesa

CUME

CUME 3 VIAS F

CUME 3 VIAS M/F

CUME 4 VIAS

CUME T

CUME EMPENA

CUME A 45º DTO.

CUME A 45º ESQ.

PATA DE LEÃO

PATA DE LEÃO
A 45º DIREITO

PATA DE LEÃO
A 45º ESQUERDO

TAMANCO

TAMPA DE CUME
UNIVERSAL

REMATE LATERAL
DIREITO

REMATE LATERAL
ESQUERDO

BEIRADO CAPA

BEIRADO CANAL

CANTO DE TELHADO
(4 PEÇAS)

CANTO PARA
BEIRADO (11 PEÇAS)

MEIA TELHA

PASSADEIRA
DE VENTILAÇÃO

REMATE ANGULAR

TELHA SUPORTE
DE CHAMINÉ

CANTO INTERIOR
BEIRADO (5 PEÇA)

CANAL INTERIOR
DE TELHA

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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S 10

28

CUME

CUME 3 VIAS

PATA DE LEÃO

TAMANCO

REMATE LATERAL
DIREITO

REMATE LATERAL
ESQUERDO

BEIRADO CAPA

BEIRADO CANAL

CANTO DE TELHADO
(3 PEÇAS)

MEIA TELHA

CANTO DE BEIRADO
(11 PEÇAS)

PASSADEIRA
DE VENTILAÇÃO

REMATE ANGULAR

TAMPA DE CUME

TELHA SUPORTE
DE CHAMINÉ

CANAL INTERIOR
DE TELHA

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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S 12
CUME

CUME 3 VIAS F

CUME 3 VIAS M/F

CUME 4 VIAS

CUME T

CUME EMPENA

CUME A 45º DTO.

CUME A 45º ESQ.

PATA DE LEÃO

PATA DE LEÃO
A 45º DIREITO

PATA DE LEÃO
A 45º ESQUERDO

TAMANCO

TAMPA DE CUME
UNIVERSAL

REMATE LATERAL
DIREITO

REMATE LATERAL
ESQUERDO

BEIRADO CAPA

BEIRADO CANAL

CANTO DE TELHADO
(3 PEÇAS)

CANTO INTERIOR
BEIRADO (5 PEÇAS)

MEIA TELHA

TELHA DUPLA

PASSADEIRA
DE VENTILAÇÃO

REMATE ANGULAR

CANTO DE BEIRADO
(11 PEÇAS)

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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Dados técnicos
CRITÉRIOS PARA A EXECUÇÃO DE UMA COBERTURA

Tendo em conta a altitude, a força dos ventos dominantes, os índices de pluviosidade e frequência das intempéries,
considera-se que Portugal está dividido em três zonas climáticas.

ZONA I

- Zona caraterizada por apresentar fracas taxas de
pluviosidade e de baixas altitudes.
- Permite a realização de coberturas com as mais baixas
inclinações do país.
- Poderá ser utilizado qualquer modelo de telha.
ZONA II

- Zona caraterizada por englobar as regiões a média
altitude ou onde se registam quantidades medianas de
pluviosidade.
- Poderá ser utilizado qualquer modelo de telha, mas
aconselhamos a gama MG ou Lógica.
ZONA III

- Zona caraterizada por apresentar elevadas taxas de
pluviosidade e/ou altas altitudes.

- Zona onde se devem tomar maiores cuidados na escolha
da inclinação e qualidade da cobertura.
- Os arquipélagos dos Açores e da Madeira encontramse incluídos nesta zona.
- Apenas se aconselham os modelos da gama Lógica e
MG.

CONCEITOS DE EXPOSIÇÃO

Situação Protegida - Área totalmente rodeada por elevações de terreno, abrigada face a todas as direções de incidências
dos ventos.
Situação Normal - Área praticamente plana, podendo apresentar ligeiras ondulações de terreno.
Situação Exposta - Área do litoral até uma distância de 5 km do mar, no cimo de falésias, em ilhas ou penínsulas estreitas,
estuários ou baías muito cavadas. Vales estreitos (que canalizam ventos), montanhas altas e isoladas e algumas zonas de
planaltos.

30
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Ventilação
A circulação de ar é fundamental para o bom funcionamento das telhas, pois precisam de ventilação para se manterem
inalteradas face à exposição que sofrem ao longo dos anos. Garanta que as telhas serão aplicadas sobre uma ripa de pelo
menos 3 a 5cm e não diretamente sobre as estruturas de suporte ou sobre os outros elementos de isolamento.
Veri�que se foram colocadas, no mínimo, 3 telhas de ventilação por cada 10m2 da cobertura.
Assegure que são construídas cumeeiras, preferencialmente, a seco e com recurso a bandas de ventilação indicadas para
o efeito.
Antes de iniciar o projeto, consulte sempre a zona geográ�ca onde vai ser implementada a construção. Após determinar
a zona, consulte as tabelas de inclinações mínimas de cada modelo de telha, respeitando sempre as indicações de
referência.

VENTILAÇÃO DO INTERIOR DE UMA COBERTURA

A ventilação têm lugar geralmente com �uxos naturais de ar entre a linha do beirado e da cumeeira, e melhora com a
utilização das telhas de ventilação. No caso de coberturas não ventiladas, é preciso prever a microventilação debaixo das
telhas para evitar a formação de condensação e melhorar o seu comportamento térmico.
Coloca-se uma telha de ventilação por cada 10 m2, com um mínimo de 2 por água, situadas simetricamente no terço
superior da água.
Quando as telhas são colocadas em cima de barreiras de vapor ou membranas impermeáveis, asseguramos a formação
de um espaço debaixo das telhas, mediante tiras espaçadoras que permitem a microventilação e a evacuação de águas.

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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FIXAÇÃO DE TELHAS POR m2

Níveis de �xação: as telhas e acessórios do perímetro, (bordos laterais, linhas de cumeeira e de rincão, encontros com
paredes verticais, etc) devem ser �xadas na sua totalidade. A �xação requerida para as telhas situadas na cobertura,
dependem da sua altura máxima, da pendente e da localização do edifício. A este ultimo ponto, considera-se três diferentes
localizações possíveis:
a. ZONA COSTEIRA OU DE FORTES VENTOS: caso mais desfavorável, no qual também se incluem as zonas altas sem
nenhuma protecção frente aos agentes atmosféricos e as zonas com actividade sísmica. Em determinadas situações
pode ser necessária uma maior protecção da primeira �ada de telhas através da utilização de elementos de �xação
mecânica.
b. ZONA EXPOSTA: lugar aberto, podem ser planícies, vales ou ambientes rurais.
c. ZONA PROTEGIDA: barrancos, assim como áreas urbanas e industriais.
A �xação reproduzida na �gura, foi calculada para telhas colocadas sobre um suporte contínuo. Se houver a falta deste, é
necessário aplicar a �xação imediatamente superior.

FIXAÇÃO POR CADA QUATRO

>30m
12-30m
TODAS
TODAS

<12m

TODAS

c/2

>30m

c/4

12-30m
<12m

TODAS

TODAS

FIXAÇÃO POR CADA DOIS

c/4

SF

>30m

c/2

12-30m
<12m

c/2

TODAS

c/2

TODAS TODAS

TODAS

c/4

c/2

c/4

Pendente %

TODAS: �xam-se todas as telhas.
C/2: Fixa-se uma em cada duas telhas.
C/4: Fixa-se uma em cada quatro telhas.
SF: Não se �xa nenhuma telha.

SF

c/2

214
173

Pendente
graus

70

65

60

50
45
35
30
25
22
14

c/2

119
100
70
58

c/2
SF

47
40
25

Pendente

32
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SF

c/4
SF
Zona costeira
(fortes ventos)

Zona exposta

Zona protegida

ZONA
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Inclinações: Graus/Percentagem
graus

em %

60º

175%

45º

100%

22º
19º
16º
14º
12º

40%
35%
30%
25%
22%

39º
35º
31º
27º

80%
70%
60%
50%

PENDENTES DE USO

A pendente mínima necessária varia em função da zona
e do modelo de telha a aplicar e nunca deverá ser inferior
às indicadas nas tabelas seguintes:

INCLINAÇÕES MÍNIMAS MARSELHA MG PLUS (%)
PENDENTE
Até 6,5m

Protegido
35

ZONA 1
Normal
40

Exposto
50

Protegido
40

INCLINAÇÕES MÍNIMAS LUSA MG PLUS (%)
PENDENTE
Até 6,5m

de 6,5m a 9,5m
de 9,5m a 12m

Protegido
17
20
22

ZONA 1
Normal

Exposto

Protegido

22

25

23

19
24

2522
27

20
26

INCLINAÇÕES MÍNIMAS PIEMONTESA (%)
PENDENTE
Até 6,5m

Protegido
29

ZONA 1
Normal
35

Exposto

Protegido

Exposto

Protegido

Exposto

Protegido

45

33

INCLINAÇÕES MÍNIMAS S 10 (%)
PENDENTE
Até 6,5m

Protegido
22

ZONA 1
Normal
25

33

24

INCLINAÇÕES MÍNIMAS S 12 (%)
PENDENTE
Até 6,5m

Protegido
29

ZONA 1
Normal
35

45

33

ZONA 2
Normal

Exposto

Protegido

Normal

Exposto

Protegido

26

29

27

50

ZONA 2
23
29

ZONA 2
Normal
40

ZONA 2
Normal
27

ZONA 2
Normal
40

60

26
32

50

24
30

Exposto

Protegido

Exposto

Protegido

Exposto

Protegido

55

37

55

40

27

40

ZONA 3
Normal
60

ZONA 3

Exposto
75

Normal

Exposto

31

35

28
34

ZONA 3
Normal
50

ZONA 3
Normal
30

ZONA 3
Normal
50

32
38

Exposto
60

Exposto
40

Exposto
60

Nota: Nos casos em que as inclinações sejam inferiores às indicadas, recomendamos sempre a colocação de um �lme impermeável subtelha, do portefólio do
BMI Group, de forma a garantir a estanquicidade total da cobertura. Estes casos exigem sempre a consulta e aprovação do gabinete técnico BMI
Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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| Componentes para telhados |

Componentes
OS COMPONENTES PARA TELHADOS DO BMI GROUP AFIRMAM-SE, CADA VEZ MAIS, COMO UMA PEÇA
FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇÃO DE TELHADOS DE QUALIDADE, EFICIENTES E QUE RESPONDEM A TODOS OS
CRITÉRIOS DE EXCELÊNCIA DE UMA COBERTURA.
Pretendemos comprovar que é ainda possível aumentar e prolongar o desempenho e a durabilidade dos telhados BMI
através do uso de materiais complementares que seguem a linha de exigência que temos com as nossas telhas e coberturas.
Testados em laboratórios próprios, equipados com os mais rigorosos equipamentos de teste, estes produtos têm a
garantia e �abilidade dos centros de controlo BMI Group.
Pois sabemos que o mais importante é pensar na perfeição de cada projeto como um todo, como uma conjugação dos
melhores elementos, com a máxima segurança e com a garantia de termos construído um telhado não apenas acabado,
mas completo, rematado e irrepreensível. A todos os níveis.
IMPERMEABILIZAÇÃO / FIXAÇÃO / VENTILAÇÃO / ILUMINAÇÃO

Bandas impermeáveis
Cumeeiras a seco ventiladas

Telhas cerâmicas
e de cimento

Peças especiais

Isolamento

Filmes impermeáveis
Per�s

Iluminação

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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| Gama Telhas Cerâmicas |
BANDAS IMPERMEÁVEIS

FILMES IMPERMEÁVEIS

EASYFLASH BUTYL

DIVOROLL BIOLAYTEC

WAKAFLEX

REMATE UNIVERSAL
WAKAFLEX EPDM

DIVOROLL HYPER 200-SK2

DIVOROLL SPIRTECH 200 S

VAPOTECH 25
PERFIL ALUMÍNIO DE REMATE
VELTITECH CLIMA 2+

CUMEEIRAS VENTILADAS

ECOTECH 110

FIGAROLL PLUS
ECOTECH 145

DRYROLL

PREMACLIC
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DIVOROLL ELITE 200

DIVOROLL MAXIMUM + 2S

| Componentes para telhados |
FITAS PARA FILMES

FIXAÇÃO

FITA ADESIVA PARA FILME
DIVOROLL

GANCHOS DE CUME

BANDA IMPERMEABILIZANTE
PARA RIPA SEAROLL

GANCHO INOX / CLIPS

SUPORTE METÁLICO
DE CUME

CALEIRAS
CALEIRA METÁLICA
PORFILO

SPRAY ESPUMA FIXAÇÃO

SELANTE DIVOROLL

ESTRUTURA
PERFIS METÁLICOS
PARA ESTRUTURAS

PARAFUSOS

PLACAS OSB

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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| Gama Telhas Cerâmicas |
VENTILAÇÃO

ILUMINAÇÃO

RIPA DE VENTILAÇÃO

CLARABÓIA UNIVERSAL

CLARABÓIA VIDRO DUPLO
FENSTRO
PENTE DISSUADOR
PARA AVES
TAMPA CLARABÓIA
UNIVERSAL C/ MANÍPULO

KIT SAÍDA VENTILAÇÃO
UNIVERSAL DN/125

TELHAS POLICARBONATO
E VIDRO

DIVERSOS
FERRAMENTAS

CORANTES
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CHAMINÉS

| Componentes para telhados |
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| Sistemas Técnicos |

Sistema Técnico para
®
telhados Tectum -Pro

É o Sistema completo de construção de telhados mais
vanguardista do mercado, a nível mundial.
Combina os produtos mais avançados do mercado
internacional, fabricados na sua maioria pelo BMI Group e
testados com as maiores exigências do BMI Technical
Center de Heusenstamm (Alemanha).
O Sistema Técnico para Telhados TECTUM®-PRO pode
ser construído com telhados de telha cerâmica ou de
cimento e é composto por telhas e peças - fabricadas
com tecnologias BMI - e componentes para telhados de
diversas famílias.

Um Sistema com várias Vantagens
1. Sistema Técnico Completo.

2. Desenhado para a montagem do telhado a seco.
3. Microventilação absoluta do conjunto.
4. Nível máximo de impermeabilização.
5. Isolamento total do conjunto.

6. Máxima e�ciência energética que permite reduzir o
consumo.

7. Composto por produtos ambientalmente aptos e livres
de chumbo.
8. Execução intuitiva e fácil instalação.

9. Suporte do maior grupo pro�ssional do mercado de
telhados - BMI
10. Máxima garantia do conjunto.

40

Resistente
ao Gelo

Evita
Condensações

Garantia total
do Sistema

Produtos amigos
do Ambiente
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Ventilação
do Telhado

Impermeabilidade

Resistência
à Flexão

Encaixes
perfeitos

Isolamento
do Telhado

Melhora E�ciência
Energética

| Sistemas Técnicos|

Sistema Técnico para
telhados Tectum®-First
O Sistema Técnico para Telhados Tectum®-First pode construir-se tanto em telhados de telha cerâmica como de
cimento e é composto por Telhas e peças fabricadas com tecnologia BIM e componentes para telhados de distintas
famílias.

O elemento diferenciador e exclusivo do Sistema Tectum®-First é o Painel Clima-First. Trata-se de um painel de
isolamento macho-fêmea com �lme e adesivo incorporados, permitindo a união transversal e longitudinal das placas, e
formando assim, sobre a superfície do telhado, um bloqueio completo de isolamento sem pontes térmicas e com
impermeabilização total.
O painel de isolamento Clima-First é formado por um composto de espuma rígida de poliuretano de poliisocianurato (PIR).
Entre as suas principais características destacam-se a sua alta resistência térmica, que permite utilizar espessuras menores
do painel isolante, a sua rigidez e a sua ligeireza que facilitam o manuseamento e aplicação em obra. Uma vez instalado,
o alto poder isolante do painel Clima-First permite assegurar um alto conforto térmico.

Vantagens do Sistema
1. Alta resistência térmica.
2. Revestimento com �lme impermeável.
3. Fácil instalação.
4. Resistência mecânica muito elevada.
5. Paineis rígidos de fácil manuseamento no telhado.
6. Uniões macho-fêmea
7. Melhora a e�ciência energética da habitação
8. Chega aos níveis exigidos em vivendas passivas.

Alta resistência térmica
Entre 30 e 50% mais de resistência
térmica em comparação com os
isolamentos tradicionais.

Painel de isolamento Clima-First

Barreira de Vapor
Suporte
Isolamento sob suporte
Acabamento interior

Revestimento completo
multicapa
Estanquicidade ao vapor de água
e impermeabilidade.

Novo acabamento
macho-fêmea
Para melhorar a resolução
dos pontes térmicos.
Melhor rendimento acústico
A colocação de um isolante
acústico garante um aumento
de isolamento acústico entre 5 e 10 dB

Mais informação em www.bmigroup.com/pt
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| BMI Group |

BMI Group, o líder
europeu em soluções
para coberturas
BMI GROUP

A BMI Group é o líder europeu no fabrico e venda
de produtos e soluções para coberturas planas e
inclinadas. Além disso, opera à escala mundial e
está presente nos cinco continentes.
A BMI oferece soluções para todos os tipos de
coberturas através das suas diferentes marcas
Entre elas, a marca BMI Icopal oferece uma vasta
gama de produtos betuminosos de alta qualidade
para a impermeabilização de coberturas:
membranas com autoproteção mineral ou com
acabamento plástico ou de areia, barreiras de
vapor, geotêxteis e outros complementos.

Gama de produtos betuminosos para
impermeabilização de coberturas.

A BMI GROUP NA PENÍNSULA IBÉRICA

Estamos presentes na Península Ibérica com uma
forte rede comercial especializada em soluções
para coberturas planas e inclinadas.
Além disso, contamos com sete fábricas, situadas
em Espanha e Portugal, que possuem os sistemas
tecnológicos mais avançados e que produzem
telhas que são uma referência de qualidade em
todo o mundo.
O nosso compromisso com o desenvolvimento
tecnológico, a construção sustentável e a
eficiência energética traduz-se no nosso
envolvimento em inúmeros projetos e em
colaborações com as principais associações do
setor.

Colégio Oficial de Arquitetos De Madrid

Associação Ibérica de
Fabricantes de Impermeabilização

Consórcio Passivhaus

Associação de Promotores
Imobiliários de Madrid

Associação Ibérica de Fotocatálise
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Porquê escolher
a BMI
SOLUÇÕES SUSTENTÁVEIS

Desde sistemas de cobertura ventilada que melhoram
a eficiência energética das habitações, a membranas
que refletem a radiação solar, coberturas ajardinadas ou
membranas fotocatalisadoras que descontaminam o ar.
Na BMI Group oferecemos um mundo de soluções para
a construção sustentável.

BMI ACADEMY

A formação adequada dos instaladores é a chave para a
correta instalação dos nossos produtos e sistemas.
Na BMI Academy, os nossos formadores especializados
garantem que os profissionais do setor mantêm as suas
competências e conhecimentos atualizados.

| BMI Group |

BMI ROOFPRO

É o programa para instaladores certificados mais avançado
do nosso setor. Através do programa BMI RoofPro, as
empresas instaladoras de coberturas têm acesso a
um conjunto de vantagens únicas com, por exemplo,
formação, acesso a garantias alargadas ou acesso ao portal
BMI InTouch, um potente software de gestão de projetos.

BMI EXPERT

A BMI disponibiliza aos seus clientes uma vasta equipa
de especialistas dispostos a aconselhar e auxiliar todas
as equipas técnicas que intervêm na execução de uma
cobertura, desde o arquiteto que a desenha, até ao chefe
de obra responsável pela execução do projeto.

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |

Gama NOx-Activ®:
coberturas descontaminantes

A cobertura NOx-Activ® contribui
para melhorar o ambiente, bem como a
qualidade de vida nas cidades

Os óxidos de azoto (NOx) são um dos contaminantes
atmosféricos mais prejudiciais para a saúde humana,
uma vez que causam doenças pulmonares.
Além disso, o poder de aquecimento dos NOx é mais
de 300 vezes superior ao do CO2 , o que acelera o
efeito de estufa e, consequentemente, o aquecimento
global do planeta.
A luta contra a contaminação passa pela aplicação de
medidas sobre o tráfego automóvel e a indústria, mas
hoje em dia também é possível reduzir a contaminação
através da introdução de agentes descontaminantes
nos materiais de construção.
Não exigem mais precauções ou manutenção do que
outras membranas com autoproteção mineral.
6
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| Gama NOx-Activ®: coberturas descontaminantes |

Ativação do TiO2 por raios UVA

Destruição dos NOX

Como a gama NOx-Activ® promove a
descontaminação

Evacuação pelas águas pluviais

GAMA DE MEMBRANAS NOX-ACTIV®
Paradiene 30.1 GS NOx-Activ®
``

O TiO2 incluído nas membranas NOx-Activ® é ativado
pelos raios UV do sol e, através de fotocatálise, destrói
as partículas NOx que são posteriormente eliminadas
pelas águas pluviais.

Parafor 30 GS NOx-Activ®
``

Membranas NOx-Activ® da BMI

Parafor Solo GFX NOx-Activ®
``

São compostas por betume SBS e contam com

autoproteção na sua camada superior por grânulos
de Noxite®.

Podem ser instaladas em obras novas ou em obras de

reabilitação, em coberturas não transitáveis (ou com
o trânsito de manutenção).

Paradiene 40.1 GS NOx-Activ®
``

Parafor Solo GS NOx-Activ®
``
Supradial GS NOx-Activ®
``
Adesolo G NOx-Activ®
``

Integram-se nos sistemas monocamada ou

bicamada de impermeabilização asfáltica.

Podem ser aplicadas sobre suportes de betão, de chapa

de aço (deck) ou qualquer outro elemento de suporte.

Existe um produto adequado para cada uma das

aplicações anteriores.

Não exigem mais precauções ou manutenção do que

outras membranas com autoproteção mineral.

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |

Gama Silver:
coberturas inteligentes

Coberturas que falam por si

A gama Silver é uma gama de membranas
impermeabilizantes nas quais é introduzido um chip
RFID Roof Tag durante o processo de fabrico.
Cada chip contém informações sobre o código EAN
- dados de produção da membrana - o que permite
realizar o seu rastreio. Isto torna cada cobertura única.
A informação que consta no chip pode ser digitalizada
e lida utilizando um leitor RFID (Radio Frequency
Identification - Identificação por Radiofrequência).
VANTAGENS

1. Soluções indicadas para todos os tipos de suportes:
betão, madeira ou deck.
2. Chips especialmente concebido para suportar as
altas temperaturas de produção e de aplicação.

3. Assegura que os produtos instalados na cobertura
correspondem à prescrição.
8
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| Gama Silver: coberturas inteligentes |

COMPUTER
DATABASE

RFID READER

ANTENNA

TAG

CHIP RFID ROOF TAG

LEITOR SCANNER RFID

O chip RFID Roof Tag é incorporado na fábrica
``
durante a produção das membranas.
A informação incluída em cada chip contém o código
``
EAN + dados de produção.

Após a aplicação
``
em obra, é
possível aceder
à informação
do produto
digitalizando
a membrana
instalada na
cobertura.

GAMA DE MEMBRANAS SILVER
Paradiene 35 SR4 Silver
``
Paradiene FM R4 Silver
``
Adepar JS R4 Silver
``
Paradiene 40.1 GS Silver
``
Parafor Jardin Silver
``

Os produtos selecionados na Gama Silver apresentam
um elevado nível de qualidade e durabilidade.

Com a gama Silver, cada cobertura é única.
Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |

Membranas
betuminosas SBS

Membranas SBS com autoproteção mineral

Membranas asfálticas de impermeabilização de betume elastomérico SBS autoprotegidas
com grânulos cerâmicos coloridos ou com ardósia triturada. São utilizadas em coberturas não
transitáveis, com trânsito de manutenção ou sob proteção pesada em coberturas transitáveis.
Paradiene 30.1 GS e Paradiene 40.1 GS

Não transitável

Betuminosa

Autoprotegida

Bicamada

Membranas autoprotegidas com grânulos cerâmicos coloridos ou
com ardósia triturada. São reforçadas com uma malha de fibra de
vidro e são resistentes ao fogo BRoof T1, T3. São utilizadas como
segunda camada num sistema bicamada de impermeabilização
autoprotegida.
PRODUTO
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MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Paradiene 30.1 GS

4,2 Kg/m2

Fibra de vidro 50 g/m2

Filme

Autoprotegida

6 x 1m

240

Paradiene 40.1 GS

5,1 Kg/m2

Fibra de vidro 90 g/m2

Filme

Autoprotegida

10 x 1m

192

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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Parafor 30 GS e Parafor 50 GS R3

Betuminosa

Autoprotegida

Bicamada

Monocamada

Membranas autoprotegidas com grânulos cerâmicos coloridos ou
com ardósia triturada. São reforçadas com uma malha de poliéster não
tecido. São utilizadas como segunda camada num sistema bicamada
ou como monocamada de impermeabilização autoprotegida.
PRODUTO

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Parafor 30 GS

4,6 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme

Autoprotegida

8 x 1m

192

Parafor 50 GS R3

5,0 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme

Autoprotegida

8 x 1m

192

Gravi 2000 anti-raízes

Betuminosa

Autoprotegida

Bicamada

Monocamada

Anti-raízes

Ajardinada

Membrana com tratamento anti-raízes, autoprotegida com ardósia
triturada. É reforçada com uma malha de feltro de poliéster não
tecido. É utilizada como capa única em sistemas monocamada ou
como segunda camada em sistemas bicamada de impermeabilização
para coberturas ajardinadas.

PRODUTO

Gravi 2000

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

5,0 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme

Ardósia cinzenta

DIMENSÕES
8 x 1m
5x1m

m2/PALETE
192
175

Parafor Jardin anti-raízes

Betuminosa

Autoprotegida

Monocamada

Anti-raízes

Ajardinada

Membrana com tratamento anti-raízes, autoprotegida com grânulos
cerâmicos de cor verde. É reforçada com malha de poliéster não
tecido. É utilizada como camada única em sistemas monocamada de
impermeabilização para coberturas ajardinadas.
PRODUTO

Parafor Jardin

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

6,5 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme
macroperfurado

Grânulos
cerâmicos verdes

8 x 1m

160

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |
Parafor Solo GS

Betuminosa

Autoprotegida

Monocamada

Membrana autoprotegida com grânulos cerâmicos coloridos ou
com ardósia triturada. É reforçada com uma armadura de poliéster
não tecido. É utilizada como camada única num sistema de
impermeabilização monocamada autoprotegida.
PRODUTO

Parafor Solo GS

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

6,0 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

7 x 1m

168

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Grânulos brancos

8 x 1m

160

Grânulos
cerâmicos

Parafor Ponts

Veículos

Transitável

Betuminosa

Autoprotegida

Monocamada

Echo - Detect®

Membrana autoprotegida com grânulos cerâmicos de cor branca. É
reforçada com uma armadura sobrelevada de poliéster não tecido
e conta com uma banda metálica com o sistema EchoDetec para
localização por radar. É utilizada como camada única em sistemas
de impermeabilização monocamada para coberturas de trânsito de
veículos e viadutos rodoviários.
PRODUTO

Parafor Ponts

MASSA

MALHA

6,0 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

FACE INTERNA

Filme
macruperfurado

Parafor Solo GFX

Betuminosa

Autoprotegida

Monocamada

Fixação
mecânica

Membrana autoprotegida com grânulos cerâmicos coloridos ou com
ardósia triturada. É reforçada com uma malha de poliéster não tecido.
É utilizada como camada única num sistema de impermeabilização
monocamada fixada mecanicamente.
PRODUTO

Parafor Solo GFX
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MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

6,0 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Areada

Ardósia cinzenta

7 x 1m

168
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Supradial GS

Betuminosa

Autoprotegida

Bicamada

Membrana autoprotegida com grânulos cerâmicos coloridos ou com
ardósia triturada fixados com betume sobre uma membrana de alumínio
gofrado. A membrana é reforçada com uma malha de vidro e véu de
vidro não tecido que conta com a classificação BRoof T1, T3. É utilizada
como segunda camada em sistemas bicamada de impermeabilização
para coberturas não transitáveis e autoprotegidas ou como banda de
terminação para a proteção dos remates e resguardos.
PRODUTO

Supradial GS

MASSA
6,0 Kg/m2

MALHA

Malha e véu de vidro
90 g/m2

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Filme

Ardósia cinzenta

5 x 1m

168

Adesolo G

Betuminosa

Autoprotegida

Monocamada

Membrana autoadesiva na sua face inferior e autoprotegida com
grânulos cerâmicos coloridos com ardósia triturada. É reforçada
com uma malha de poliéster. É utilizada como camada única para a
impermeabilização de coberturas autoprotegidas ou sob proteção
pesada.
PRODUTO

Adesolo G

MASSA

MALHA

6,2 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

Areada e com bandas
Ardósia cinzenta
autoadesivas

DIMENSÕES

m2/PALETE

7 x 1m

161
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| Produtos para Coberturas Planas |

Membranas SBS com acabamento em filme -acabamento plástico ou de areia-

Membranas asfálticas SBS de impermeabilização com acabamento sintético - filme plástico. Podem
ser utilizadas em sistemas monocamada ou bicamada, e com ou sem bandas autoadesivas na face
inferior e em sobreposições.
Paradiene BDS

Betuminosa

Bicamada

Membrana de betume elastomérico com uma malha de feltro de fibra
de vidro. É utilizada como primeira camada num sistema bicamada de
impermeabilização autoprotegida ou como primeira ou segunda camada
num sistema de impermeabilização bicamada sob proteção pesada.
PRODUTO

Paradiene BDS

MASSA
3,15 Kg/m2

MALHA

Fibra de vidro
50 g/m2

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Filme

Areada

7,5 x 1m

300

Paradiene S VV

Betuminosa

Bicamada

Membrana de betume elastomérico com uma malha de feltro de fibra
de vidro. É utilizada como primeira camada num sistema bicamada de
impermeabilização autoprotegida ou como primeira ou segunda camada
num sistema de impermeabilização bicamada sob proteção pesada.
PRODUTO

Paradiene S VV
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MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

3,3 Kg/m2

Fibra de vidro 50 g/m2

Filme

Filme

7,5 x 1m

270
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Paradiene FM

Betuminosa

Bicamada

Monocamada

Fixação
mecânica

Membrana de betume elastomérico com uma malha de poliéster não
tecido. É utilizada como primeira membrana de impermeabilização
bicamada em fixação mecânica ou como subcapa de reforço de
impermeabilização horizontal ou vertical num sistema monocamada
de fixação mecânica.
PRODUTO

Paradiene FM

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

3,3 Kg/m2

Poliéster 130 g/m2

Areada

Filme

7,5 x 1m

300

Paradiene S R4 e Paradiene 35 S R4

Betuminosa

Bicamada

Monocamada

Membranas de betume elastomérico com uma malha de poliéster não
tecido. São utilizadas como primeira camada num sistema bicamada de
impermeabilização autoprotegida ou como primeira ou segunda camada
num sistema de impermeabilização bicamada sob proteção pesada.
PRODUTO

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Paradiene S R4

3,3 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme

Filme

7,5 x 1m

300

Paradiene 35 RS4

4,6 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme

Filme

5 x 1m

220

Basalphalte SI e Paraforix

Betuminosa

Monocamada

Veículos

Membranas de betume elastomérico com uma malha de poliéster não
tecido ou de fibra de vidro. São utilizadas em sistemas monocamada
de impermeabilização mista para coberturas de trânsito de veículos
com acabamento de asfalto fundido. O Basasphalte é aplicado a frio
utilizando as bandas autoadesivas das suas laterais ao mesmo tempo
que é aplicado Paraforix por soldadura a quente.
PRODUTO

MASSA

Basasphalte SI

3,4 Kg/m2

Paraforix

6,3 Kg/m2

MALHA

Véu de Vidro
90 g/m2
Fibra de Poliéster
180 g/m2

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Filme

Areada

10 x 1m

240

Filme

Areada

10 x 1m

240

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |
Adepar JS

Betuminosa

Monocamada

Membrana de betume elastomérico com bandas autoadesivas na
face inferior e reforçada com uma armadura composta por poliéster
e fibra de vidro. É utilizada para a impermeabilização de coberturas
autoprotegidas não transitáveis e coberturas com proteção pesada.
PRODUTO

Adepar JS

MASSA
3,7 Kg/m2

MALHA

Poliéster / fibra de
vidro 150 g/m2

FACE INTERNA

Areada com bandas
autoadesivas

FACE EXTERNA

Filme
macroperfurado

DIMENSÕES

m2/PALETE

7 x 1m

252

Preflex 2000

Betuminosa

Bicamada

Ajardinada

Membrana de betume elastomérico com tratamento contra
microrganismos e reforçada com uma malha de feltro de poliéster não
tecido. É utilizada como primeira camada em sistemas bicamada de
impermeabilização para coberturas ajardinadas.
PRODUTO

Preflex 2000

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

3,7 Kg/m2

Poliéster 130 g/m2

Filme

Filme

6,5 x 1m

234

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

10 x 1m

240

Parafor 40 S R3

Betuminosa

Bicamada

Monocamada

Membrana de betume elastomérico reforçada com uma malha de feltro
de poliéster não tecido. É utilizada como camada única num sistema
monocamada de impermeabilização autoprotegida ou como primeira
camada num sistema bicamada de impermeabilização autoprotegida.
PRODUTO

Parafor 40 S R3

16

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

4,0 Kg/m2

Poliéster 160 g/m2

Filme

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

Filme
macroperfurado

| Membranas betuminosas SBS |
Parafor Solo S e Parafor Solo S 5mm

Não transitável

Betuminosa

Bicamada

Monocamada

Membrana de betume elastomérico reforçada com uma malha de
feltro de poliéster não tecido. É utilizada como camada única num
sistema monocamada de impermeabilização de coberturas não
transitáveis sob proteção pesada.
PRODUTO

MASSA

MALHA

Parafor Solo S

4,8 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Parafor Solo S 5mm

6,3 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

Filme
macroperfurado
Filme
macroperfurado

Filme
macroperfurado
Filme
macroperfurado

DIMENSÕES

m2/PALETE

8 x 1m

192

8 x 1m

160

Teranap JS en 8m x 1m e 10m x 2m

Betuminosa

Monocamada

Membrana de betume elastomérico autocicatrizante reforçada com
uma malha de feltro de poliéster não tecido com juntas autoadesivas
e polietileno de alta resistência na face externa. É utilizada como
camada única em sistemas monocamada de impermeabilização.
PRODUTO

Teranap JS
Teranap JS

MASSA

MALHA

5,0 Kg/m2
5,0 Kg/m

2

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Poliéster 180 g/m2

Areada

Filme polietileno

8 x 1m

192

Poliéster 180 g/m

Areada

Filme polietileno

10 x 2m

200

2

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |

Membranas betuminosas SBS
com autoproteção mineral
e acabamento plástico
Membranas SBS com autoproteção mineral

Betuminosa

Autoprotegida

Bicamada

Monocamada

Membranas asfálticas de impermeabilização de betume modificado
com elastómeros, autoprotegidas com ardósia triturada e reforçadas
com uma armadura de véu de vidro ou de poliéster não tecido. São
utilizadas como segunda camada num sistema bicamada ou como
sistema monocamada de impermeabilização autoprotegida.
PRODUTO

MASSA

Paradiene 40 G FV

4,0 Kg/m2

Paradiene 40 G FP

4,0 Kg/m2

Parafor 50 G FP

5,0 Kg/m2

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Filme

Ardósia cinzenta

10 x 1 m

250

Filme

Ardósia cinzenta

10 x 1 m

250

Filme

Ardósia cinzenta

8x1m

200

Véu de vidro
50 g/m2
Fibra de Poliéster
120 g/m2
Fibra de Poliéster
120 g/m2

Membranas SBS com acabamento plástico

Betuminosa

Bicamada

Monocamada

Membranas asfálticas de impermeabilização de betume modificado
com elastómeros, reforçadas com uma malha de véu de vidro ou
de poliéster não tecido. São utilizadas como primeira ou segunda
camada num sistema bicamada de impermeabilização ou como
monocamada para impermeabilização sob proteção pesada.
PRODUTO

18

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Paradiene 3 FV

3,0 Kg/m2

Véu de vidro 50 g/m2

Filme

Filme

12 x 1

300

Paradiene 3 FP

3,0 Kg/m2

Filme

Filme

12 x 1

300

Parafor 4 FP

4,0 Kg/m2

Filme

Filme

10 x 1

250

Verfor 4 FV

4,0 kg/m2

Filme

Filme

10 x 1

250

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

Fibra de Poliéster
120 g/m2
Fibra de Poliéster
120 g/m2
Fibra de Poliéster
120 g/m2

| Membranas SBS com autoproteção metálica |

Membranas SBS com
autoproteção metálica

Membranas SBS com autoproteção metálica

Não transitável

Betuminosa

Autoprotegida

Bicamada

Monocamada

Membranas de betume elastomérico SBS autoprotegidas com
uma membrana de alumínio gofrado, com malha de vidro e véu de
vidro não tecido. São utilizadas para coberturas não transitáveis e
autoprotegidas com acabamento de alumínio ou como banda de
terminação para a proteção dos remates e resguardos.
PRODUTO

MASSA

Paradial S

4,2 Kg/m2

Paradial S color

4,2 Kg/m2

MALHA
Malha de vidro / véu
de vidro não tecido de
90 g/m2
Malha de vidro / véu
de vidro não tecido de
90 g/m2

FACE INTERNA
Filme
termossoldável
Filme
termossoldável

FACE EXTERNA
Folha de alumínio
natural gofrado de
8/100mm
Folha de alumínio
natural gofrado de
8/100mm

DIMENSÕES

m2/PALETE

6 x 1m

210

6x1m

210

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |

Membranas
betuminosas APP (-15°C)
Membranas APP com autoproteção mineral

Betuminosa

Autoprotegida

Bicamada

Monocamada

Membranas asfálticas de impermeabilização de betume modificado
com plastómeros, autoprotegidas com ardósia triturada e reforçadas
com uma malha de véu de vidro ou de poliéster não tecido. São
utilizadas como segunda camada num sistema bicamada ou como
sistema monocamada de impermeabilização autoprotegida.
PRODUTO

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Icoplast 40 G FV

4,0 Kg/m2

Fibra de vidro 50 g/m2

Filme

Ardósia cinzenta

10 x 1m

250

Icoplast 40 G FP

4,0 Kg/m2

Poliéster 120 g/m2

Filme

Ardósia cinzenta

10 x 1m

250

Icoplast 50 G FP

5,0 Kg/m2

Poliéster 120 g/m2

Filme

Ardósia cinzenta

8 x 1m

200

Membranas APP com acabamento plástico

Betuminosa

Bicamada

Monocamada

Membranas asfálticas de impermeabilização de betume modificado
com plastómeros, reforçadas com uma malha de véu de vidro ou
de poliéster não tecido. São utilizadas como primeira ou segunda
camada num sistema bicamada de impermeabilização ou como
monocamada para impermeabilização sob proteção pesada.
PRODUTO

20

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

Icoplast 3 FV

3,0 Kg/m2

Fibra de vidro 50 g/m2

Filme

Filme

12 x 1m

300

Icoplast 3 FP

3,0 Kg/m2

Poliéster 120 g/m2

Filme

Filme

12 x 1m

300

Icoplast 4 FV

4,0 Kg/m2

Fibra de vidro 50 g/m2

Filme

Filme

10 x 1m

250

Icoplast 4 FP

4,0 Kg/m2

Poliéster 120 g/m2

Filme

Filme

10 x 1m

250

Icoplast 48 FP

4,8 kg/m2

Poliéster 120 g/m2

Filme

Filme

8 x 1m

250

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

| Corredores técnicos e de manutenção |

Corredores técnicos
e de manutenção
Paratech

Não transitável

Betuminosa

Autoprotegida

Peões

Membrana de betume elastomérico SBS, com malha de poliéster não
tecido e autoprotegida com ardósia natural ou grânulos cerâmicos. É
utilizada em corredores de passagem em coberturas autoprotegidas
não transitáveis. É fixada através de soldadura a quente.
PRODUTO

Paratech

Marrón y Gris pizarra

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

4,8 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme

Ardósia ou grânulo

8m x 0,9m

172,8

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |

Reabilitação de
coberturas
de fibrocimento
com Paraplac
6

5

4

2

1
3

ELEMENTOS QUE COMPÕEM A SOLUÇÃO DE CONSTRUÇÃO

1 Perfil Paraplac

3 Haste Paraplac

2 Flange Paraplac

4 Isolamento rígido soldável

Sistema completo para a reabilitação de coberturas

de fibrocimento sem perfuração das placas e sem
libertação de pó.

Adapta-se aos diferentes perfis das placas de

fibrocimento.

Permite manter os espaços livres para iluminação

existentes.

mecânica do isolamento
5 Fixação
no perfil Paraplac
betuminosa
6 Impermeabilização
autoprotegida

VANTAGENS DO SISTEMA
1. Cobertura autónoma.

2. Não é necessário limpar a cobertura a reabilitar.

3. A fixação é realizada nas placas de fibrocimento sem a
necessidade de perfuração e sem adesivos.
4. A instalação não interrompe a atividade no edifício.
5. Melhora o isolamento térmico.
6. Impermeabiliza a cobertura.

22

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

| Paraplac |

Impermeabilidade

Isolamento do
telhado

Melhora a
eficiência energética

SUPORTE

Fibrocimento

INCLINAÇÃO ADMISSÍVEL

Adapta-se e mantém a
inclinação do suporte

Autoprotegida

Não liberta pó

Sem perfuração

COMPONENTES PARAPLAC

Perfil Paraplac

Flange Paraplac

Haste Paraplac

BMI THERMAZONE PIR
Os painéis PIR de poliisocianurato são colocados
``
em ziguezague e fixados mecanicamente aos perfis
Paraplac com parafusos autoperfurantes para evitar
a perfuração das placas de fibrocimento.

Com NOx-Activ®.
Ver págs.6-7

Com Silver Tracking.
Ver págs. 8-9
Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |

Barreiras de vapor

Adevapo

Betuminosa

Barreira
de vapor

Membrana de betume elastomérico SBS autoadesivo revestida
na face superior por uma folha de composto de polietileno de alta
densidade (PEAD) e alumínio, de cor branca. É utilizada como barreira
de vapor em zonas com higrometria média alta.
PRODUTO

Adevapo

MASSA

FACE INTERNA

1,3 Kg/m2

Betume autoadesivo

FACE EXTERNA

Folha de composto PEAD
e alumínio 100 g/m2

DIMENSÕES

m2/PALETE

20 x 1m

600

Ceceal

Barreira
de vapor

Deck

Membrana de alumínio fixada a uma malha de vidro não tecido.
É utilizada como barreira de vapor para coberturas de chapa de aço
(Cobertura Deck), como camada dessolidarizante entre materiais
incompatíveis e como barreira de vapor para coberturas de zinco.
PRODUTO

Ceceal

24

MASSA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

200 g/m2

Véu de vidro 60 g/m2

Folha de alumínio 0,04mm

200 x 1m

1.800

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

| Barreiras de vapor |
Parevapo

Betuminosa

Barreira
de vapor

Membrana asfáltica de impermeabilização com camada de alumínio
revestida com betume filerizado. É utilizada como barreira de vapor
sob isolamento térmico em coberturas com impermeabilização, em
zonas classificadas como de alta higrometria.
PRODUTO

Parevapo

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

1,6 Kg/m2

Camada de alumínio de 8/100 mm
revestida com betume filerizado

Areada

Areada

6,5 x 1m

227,5

Monarvap 200 B

Barreira
de vapor

Deck

Barreira de vapor em polietileno de baixa densidade.

É utilizada como barreira de vapor sob o isolamento em coberturas
ligeiras do tipo deck.

PRODUTO

Monarvap 200B

ESPESOR

COMPOSIÇÃO

DIMENSÕES

m2/PALETE

0,2 mm

Polietileno

50 x 3m

6.300

Irex profil

Betuminosa

Barreira
de vapor

Membrana asfáltica de impermeabilização de betume elastomérico
SBS com malha de véu de vidro, superfície areada e face inferior
ranhurada com filme fusível. É utilizada como barreira de vapor sobre
suportes de betão, betão celular ou madeira, em locais de baixa ou
média higrometria em clima continental.
PRODUTO

Irex profil

MASSA

MALHA

VALOR SD

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

m2/PALETE

3 mm

Véu de vidro
50 g/m2

>300 m

Ranhurada com
filme fusível

Areada

6,5 x 1m

240

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |

Drenagens, primários
e outros complementos

Fonda +

Ajardinada

Membrana de polietileno extrudido de alta densidade (PEAD),
apelidada de “caixa de ovos”, com uma face com nódulos octogonais
de alta resistência mecânica e química, tanto na posição vertical
como na horizontal. É utilizada como proteção exterior em muros
soterrados e em alicerces.
PRODUTO

MASSA

Fonda +

COMPOSIÇÃO

0,5 Kg/m2

Membrana de PEAD de estrutura alveolar,
com nódulos octogonais com 5mm de altura

DIMENSÕES

m2/PALETE

20 x 2m

480

Fonda GTX

Ajardinada

Membrana de polietileno extrudido de alta densidade (PEAD),
apelidada de “caixa de ovos”, com uma face com nódulos octogonais
e revestida numa das faces com um geotêxtil de propileno de alta
resistência mecânica e química, tanto na posição vertical como na
horizontal. É utilizada como proteção exterior em muros soterrados e
em alicerces.
PRODUTO

Fonda GTX

26

MASSA
0,61 Kg/m2

FACE INTERNA

Geotêxtil em polipropileno
não tecido 110 g/m2

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

FACE EXTERNA

Membrana de PEAD de estrutura alveolar,
com nódulos octogonais com 5mm de altura

DIMENSÕES

m2/PALETE

15 x 2m

360

| Drenagens, primários e outros complementos |
Draina G10

Inclinação 0%

Veículos

Membrana entrançada em relevo de polipropileno, revestida por um
geotêxtil de polipropileno. É utilizada para separação e drenagem sob
revestimentos cerâmicos selados ou colados e para isolamento do
ruído de impacto.
PRODUTO

Draina G10

MASSA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

0,9 Kg/m2

Polipropileno entrançado

Geotêxtil em polipropileno
110 g/m2

DIMENSÕES

m2/PALETE

15 x 1m

180

Canopia Drain

Ajardinada

Inclinação 0%

Peões

Membrana perfurada em poliestireno expandido, de 1,2 m x 1,0 m x 40
mm para a drenagem de coberturas ajardinadas e vegetalizadas, que
reduz o peso da cobertura devido à supressão da capa de gravilha.

PRODUTO

Canopia drain

MASA
1 Kg/m2

COMPOSIÇÃO

Poliestireno expandido perfurado com uma superfície
de evacuação de 0,051 m2 por m2 de placa

DIMENSÕES

m2/PALETE

1,20 x 1m

86,4

Saco de grânulos
Grânulos cerâmicos coloridos com tratamento hidrófugo
correspondente à autoproteção das membranas asfálticas.
PRODUTO

UNIDAD

COMPOSIÇÃO

Ud./PALETE

Saco de grânulos

Sacos de 25 Kg.

Grânulos
cerâmicos

56

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |
Parequerre

Betuminosa

Banda de betume elastomérico SBS reforçada com uma malha de
poliéster não tecido de 160 g/m2. É utilizada como suporte angular de
reforço de aplicações de ângulo de entrada ou de saída para sistemas
de impermeabilização de coberturas
PRODUTO

Parequerre

MASSA

MALHA

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

4,7 Kg/m2

Poliéster não tecido
de 160 g/m2

Filme

Areada

FACE INTERNA

FACE EXTERNA

DIMENSÕES

ml/PALETE

10 x 0,25m

800

DIMENSÕES

ml/PALETE

10 x 0,2m

1.000

10 x 0,33 m

600

Fita Teranap

Betuminosa

Fita para soldar nas sobreposições de membranas Teranap JS.

PRODUTO

Cinta Teranap

MASSA

MALHA

4,7 Kg/m2

Poliéster 180 g/m2

Filme
macroperfurado

Filme
macroperfurado

Neodyl

Betuminosa

Sistema de impermeabilização para juntas de dilatação horizontais,
planas ou sobrelevadas. É composto por uma banda de Neodyl de
betume elastomérico, um fio Neodyl e um dispositivo de proteção do
conjunto.
PRODUTO

Joint Neodyl N

Cordón Neodyl
28

MASSA

COMPOSIÇÃO

DIMENSÕES

ml/PALETE

5,9 Kg/m2

Filme não tecido de 10 x 0,33m

10 x 0,33m

360

1,35 Kg/ml

Massa flexível à base de borracha de 10 ml

10m

480

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

| Drenagens, primários e outros complementos |
Colle Par

Betuminosa

Cola composta por uma solução betuminosa filerizada para a fixação
a frio de elementos de impermeabilização, de barreiras de vapor ou de
painéis de isolamento térmico.

PRODUTO

Colle par

MASSA
Bidão 25Kg

COMPOSIÇÃO

Cola betuminosa para fixação a frio.
Consumo 500 gr/ m2 sobre suporte seco.

DIMENSÕES

Ud./PALETE

24 bidões

192

Siplast Primer

Betuminosa

Primário betuminoso elastomérico com dissolvente de aplicação
a frio, de secagem rápida e forte aderência ao suporte. É utilizado
para a preparação de suportes antes da aplicação de um sistema de
impermeabilização BMI.
PRODUTO

Siplast Primer

MASSA

CONSUMO MÉDIO

Ud./PALETE

Bidão 25L

0,35 Kg/m2

24 bidões

Fondakoat

Betuminosa

Emulsão asfáltica elastomérica pastosa para aplicação a frio, diluída
ou em estado pastoso. É utilizada como primário em suportes e
revestimento de impermeabilização em cimentos, muros soterrados,
jardineiras, etc.
PRODUTO

Fondakoat 5Kg

Fondakoat 20Kg

MASSA

CONSUMO MÉDIO

Ud./PALETE

Bidão 5Kg

0,30 Kg/m2

108 bidões

Bidão 20Kg

0,30 Kg/m2

18 bidões

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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| Produtos para Coberturas Planas |
Supracoating RLV

Betuminosa

Impermeabilização líquida de base asfáltica misturada com
poliuretano, de aplicação a frio, para aplicação em resguardos, juntas,
pontos singulares ou pontos de difícil acesso.

PRODUTO

MASSA

CONSUMO MÉDIO

Ud./PALETE

Supracoating RLV 4Kg

Bidão 4Kg

0,9 a 1 Kg/m2

120 bidões

Supracoating RLV 15Kg

Bidão 15Kg

0,9 a 1 Kg/m2

40 bidões

Icopal Block Bitumen

Betuminosa

Sem agentes
cancerígenos

Pastilha de betume elastomérico SBS para fusão. É aplicada como
primeira camada em soluções monocamada ou bicamada em
coberturas transitáveis.

PRODUTO

Icopal bloc bitumen

MASSA

MASTIQUE

CONSUMO MÉDIO

Ud./PALETE

Bloco 10Kg

SBS

1,5 kg/m2

600 blocos

Mastic P12

Betuminosa

Mástique betuminoso elastomérico de aplicação a frio.

É utilizado como vedante para juntas de dilatação, vedante de fissuras
ou como cola para produtos betuminosos.
PRODUTO

Mastic P12

30

MASSA

m2/PALETE

Cartucho de 310 ml

1.200 unidades

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

| Produtos auxiliares para coberturas |

Produtos auxiliares
para coberturas

Geotêxteis

Ajardinada

Compostos de poliéster não tecido. Atuam como capas de
dessolidarização entre a impermeabilização e a proteção pesada ou
como capa de dessolidarização nos sistemas de cobertura invertida.

PRODUTO

MASSA

Geotêxtil poliéster 150
Geotêxtil poliéster 200
Geotêxtil poliéster 300

COMPOSIÇÃO

DIMENSÕES

m2/PALETE

0,15 Kg/m2

Poliéster não tecido

125 x 2m

2.250

2

0,20 Kg/m

Poliéster não tecido

100 x 2m

1.800

0,30 Kg/m2

Poliéster não tecido

75 x 2m

1.350

Plot zoom

Transitável

Peões

Plots

Apoio em polipropileno carregado de cor preta com rosca em eixo
vertical e com pratos horizontais em cada extremidade. É utilizado
como suporte de altura regulável em coberturas e terraços transitáveis.
PRODUTO

Plot zoom 40-60

Plot Zoom 60-100

Plot zoom 100-140

MASSA

DIMENSÕES

Ud./PALETE

0,25 Kg/m2

Suporte circular de altura regulável de 40 a 60 mm

1.500

0,40 Kg/m

Suporte circular de altura regulável de 60 a 100 mm

540

0,50 Kg/m2

Suporte circular de altura regulável de 100 a 140 mm

330
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Sistema para coberturas
EverGuard TPO

Sistema monocamada
para coberturas
bmigroup.com/pt

O sistema
sintético mais
avançado para a
impermeabilização
de coberturas
O sistema EverGuard é um sistema
monocamada de fixação mecânica
completo, para a impermeabilização de
coberturas não transitáveis com uma
inclinação a partir de 1%.
O seu componente principal é a EverGuard TPO, uma
membrana termosoldável composta por poliolefina
termoplástica reforçada com uma armadura de poliéster,
que contribui com um vasto leque de vantagens para o
sistema.
Devido às suas excelentes propriedades mecânicas e
enorme durabilidade, é o sistema ideal para edifícios
comerciais, industriais ou de serviços, por exemplo:
Hospitais e centros de saúde
Centros comerciais

Recintos desportivos
Aeroportos

Escolas e Universidades
Fábricas e armazéns

Estabelecimentos comerciais

Pode ser instalada sobre suportes de betão, madeira
ou chapa (deck).
2

Mais informações em www.bmigroup.com/pt

O BMI Group é líder europeu no
fabrico e venda de produtos e
soluções para coberturas planas e
inclinadas.

Em Portugal estamos presentes através de uma
ampla rede comercial que conta com uma vasta
experiência no aconselhamento a clientes.

maisavançado
monocamada
paraaimpermeabilização
para Coberturas
decoberturas|
|Osistemasintético| Sistema

Um sistema de elevado desempenho...
GRANDE DURABILIDADE
Para além de garantir uma impermeabilização duradoura,
a camada superior em polipropileno da membrana
EverGuard TPO é resistente aos raios UV.

ELEVADA RESISTÊNCIA À FORÇA DO VENTO
Uma correta fixação mecânica e a alta soldabilidade da
membrana TPO tornam o sistema resistente à força do
vento.

GRANDE ESTABILIDADE DIMENSIONAL E
RESISTÊNCIA MECÂNICA
Devido à reduzida contração da membrana sintética TPO.
FÁCIL E RÁPIDA INSTALAÇÃO
A ampla gama de componentes e acessórios do sistema
permite resolver rápida e eficazmente os problemas
causados pelos pontos singulares ou sensíveis da
cobertura.

ELEVADA RESISTÊNCIA AOS COMPOSTOS
QUÍMICOS E AO BOLOR
Permite a instalação deste sistema em zonas urbanas,
industriais e com um clima adverso.

... e que também é sustentável
ENERGETICAMENTE EFICIENTE DEVIDO AO SEU
ELEVADO SRI (SOLAR REFLECTANCE INDEX - ÍNDICE
DE REFLETÂNCIA SOLAR)
A cor clara e a composição da membrana TPO permitem
refletir a radiação solar de uma forma mais eficaz, o que se
traduz numa melhoria do desempenho térmico do edifício.
SAUDÁVEL
Não contém plastificantes nem HFC.

DURADOURO
A sua enorme durabilidade contribui para prolongar a vida
útil da cobertura e do edifício.
Por isso, a membrana EverGuard é certificada e
homologada por diferentes organismos nacionais e
internacionais:

RECICLÁVEL
É constituída por materiais reciclados e é completamente
reciclável no final da sua vida útil.
Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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Elementos que
compõem o sistema

6
ELEMENTOS QUE COMPÕEM A
SOLUÇÃO DE CONSTRUÇÃO

5

1

4
1

2

2
3

3

4

5
6

Barreira de vapor
Isolamento
Capa de proteção
Membrana EverGuard TPO
Barra de fixação
Remate lateral EverGuard TPO

O sistema EverGuard é um sistema
completo, constituído por diferentes
elementos e acessórios que permitem
criar uma solução versátil e segura,
adequada para qualquer projeto:
1. MEMBRANA EVERGUARD TPO

Disponível em diferentes cores e espessuras, é constituída
por uma camada superior em polipropileno resistente
aos raios UV, uma camada central reforçada com uma
armadura de poliéster e, por último, uma camada inferior
em polipropileno de alta soldabilidade.
A membrana pode ser soldada mediante fixação tradicional
com sobreposição ou através de soldadura por indução.

4
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A

CAMADA SUPERIOR
Polipropileno (PP)
Resistência UV

B

B

ARMADURA Poliéster (PES)
EverGuard (Aplicação para
fixação mecânica)

C

C

CAMADA INFERIOR
Polipropileno (PP)
Alta soldabilidade

A

| Elementos que compõem o sistema |
2. ISOLAMENTO

A BMI Portugal oferece diferentes
tipos de isolamento no sistema
EverGuard.

CERTIFICAÇÃO DE COMPORTAMENTO PERANTE FOGO EXTERIOR BROOF T1
Membrana Fixações da Capa de
Barreira
Inclinação
Isolamento
Everguard TPO membrana proteçâo
de vapor Suporte** da cobertura
Todas as
Thermazone MG
Perfil em
espessuras*
Thermazone ALU
Mecânica Nenhuma
Opcional aço, betão
≥1º
Todas as
ou madeira
Lã de rocha
espessuras*

* Entre as cores nas quais a membrana está disponível está o branco e o cinzento.
** Cobertura de madeira contínua, cobertura em aço trapezoidal não perfurada ou em betão com orifícios com
uma dimensão inferior a 5 mm.

3. BARREIRA DE VAPOR

A colocação de uma barreira de
vapor contribui para reforçar a
estanqueidade da cobertura.
A BMI oferece uma gama de
barreiras de vapor em polietileno
e betuminosas para instalação
flutuante ou autoadesiva.
4. PROTEÇÃO E SEPARAÇÃO

Em determinadas aplicações, a
membrana de cobertura tem de
estar separada de outros elementos
incompatíveis ou protegida contra os
danos mecânicos.
Nestes casos, aconselha-se a
inclusão de uma camada separadora
dessolidarizante geotêxtil para
proteção.

5. ACESSÓRIOS E FIXAÇÕES

A gama EverGuard conta com um
vasto leque de acessórios totalmente
compatíveis, para facilitar a instalação
e resolver os problemas causados
pelos pontos singulares da cobertura.
O sistema é fixado mecanicamente
utilizando parafusos em aço
inoxidável de alta qualidade, que são
protegidos por cânulas de fixação
em polipropileno ou plaquetas em
aço inóxidável.

Perfil metálico

Membrana TPO para remates

Membrana TPO antideslizante

Fixações

Protetores de cantos

Tubos passantes

6. SOLUÇÃO LÍQUIDA PARA
DETALHES

A membrana Sealoflex última é líquida
e complementa a impermeabilização
da membrana TPO nos detalhes e nos
pontos mais sensíveis. Aplicada a frio,
não contém dissolventes nem COV,
é praticamente inodora e tem uma
grande durabilidade.

Barra de ancoragem

Três níveis de garantia

Em conjunto com o sistema, a BMI Portugal disponibiliza aos clientes os seus três níveis
de garantia, em função do projeto e do tipo de instalação.
GARANTIA DE PRODUTO

GARANTIA DE SISTEMA

GARANTIA DE SOLUÇÃO

É garantido o funcionamento do
produto durante o período de
garantia.

É uma garantia integral aplicável
à cobertura, relativamente à
durabilidade em caso de infiltração
de água, à resistência à intempérie
e a falhas no sistema ou nos
materiais.

É uma garantia integral aplicável
à cobertura, relativamente à
durabilidade em caso de infiltração
de água, à resistência à intempérie e
a falhas no sistema ou nos materiais,
garantindo ainda os trabalhos
realizados pelos instaladores com
certificação BMI RoofPro.

Está disponível para qualquer
proprietário de habitações e edifícios,
independentemente do instalador

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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caso prático

Everguard
em obra

COBERTURA DO NOVO CENTRO LOGÍSTICO DA AIRBUS
ILLESCAS, TOLEDO

Cliente
Sistema

P3 Logistics Park
EverGuard TPO
WHITE

Superfície

45.000m2

Ano

2019

Fases da obra
O sistema consistiu numa
chapa deck instalada sobre a
estrutura da cobertura, em
cima da qual foram fixados
os painéis de lã de rocha e a
membrana EverGuard TPO.

6
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Certificações

Vídeo do projeto

| Everguard em obra |
Para além de ser um produto
sustentável, a membrana
monocamada EverGuard TPO
oferece uma elevada resistência à
intempérie e aos agentes químicos.

A membrana EverGuard TPO foi
fixada, juntamente com os painéis
de lã de rocha, utilizando parafusos
de aço protegidos e cânulas
de fixação. Este tipo de fixação
mecânica oferece uma excelente
resistência contra a força do vento.

As membranas em poliolefina
termoplástica de alta resistência
foram seladas entre si utilizando um
soldador automático de ar quente
com unidade de aquecimento e
bocal para membranas TPO e um
rolo de pressão.

Para drenagens, clarabóias e outros
pontos particulares do telhado, foi
utilizada uma banda de remate de
TPO que foi fixada às superfícies
utilizando o adesivo de contacto
específico para TPO e com fixação
mecânica no seu ponto alto.

Os pontos mais sensíveis, por
exemplo, uniões ou cantos, foram
reforçados com a aplicação de
peças pós-formadas específicas
em TPO, soldadas por termofusão
a ar quente.

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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(consulta referencias con tu asesor comercial).

Obras
de referência
Desde o seu lançamento, em 2016, inúmeros
clientes na Península Ibérica optaram por
construir ou reabilitar a sua cobertura
utilizando o sistema integrado EverGuard.
Estes são alguns exemplos de como o
sistema EverGuard contribuiu para melhorar
a durabilidade, eficiência energética e
conforto dos edifícios onde foi instalado.

Mais de 4M de m2 instalados em grandes
multinacionais de logística ((consulte
o seu assessor comercial para obter as
referências).

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO LOGÍSTICO DA AMAZON
DOS HERMANAS, SEVILHA
Cliente
Sistema
Superfície
Ano

Goodman

EverGuard TPO WHITE
+ BMI THERMAZONE ALU
55.000m2

2019 - 2020

Certificações

ACORDO GLOBAL COM A DECATHLON ESPANHA PARA A REABILITAÇÃO DAS COBERTURAS DOS
SEUS ESTABELECIMENTOS UTILIZANDO SISTEMAS EVERGUARD
Cliente
Sistema
Superfície

Decathlon

EverGuard TPO WHITE
+ BMI THERMAZONE ALU

(aprox. até à data)

10 0.0 0 0m2

Ano

2018 - 2020

Certificações
Foto: Decathlon Salamanca.

8
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| Obras de referência |
REABILITAÇÃO DA COBERTURA DA LOJA IKEA
JEREZ DE LA FRONTERA, CÁDIS
Cliente

IKEA

Sistema

EverGuard TPO WHITE

Superfície

27.000m2

Ano

2018 - 2019

Certificações

REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO PRINCIPAL MERCADO GROSSISTA DE ALIMENTOS FRESCOS
ECOLÓGICOS DE ESPANHA - MERCABARNA - BARCELONA
Cliente
Sistema
Superfície
Ano

MERCABARNA

EverGuard TPO WHITE
+ BMI THERMAZONE
5.500m2
2019

Certificações

ACORDO GLOBAL COM A LIDL ESPANHA PARA A REABILITAÇÃO E CONSTRUÇÃO DAS NOVAS
COBERTURAS DOS SEUS SUPERMERCADOS UTILIZANDO SISTEMAS EVERGUARD
Cliente
Sistema
Superfície

LIDL Espanha

EverGuard TPO WHITE
+ BMI THERMAZONE

(aprox. até à data)

120.000m2

Ano

2016 - 2020

Certificações
Foto: LIDL de Burlada, Navarra.

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO PLAZA DEL DUQUE SHOPPING CENTER
ADEJE, TENERIFE
Cliente

ATIMOS CANARIA S.L.U.

Sistema

EverGuard TPO GREY

Superfície

4.000m2

Ano

2019

Certificações

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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REABILITAÇÃO DAS INSTALAÇÕES DO GRUPO RECALVI
SEVILHA
Cliente
Sistema
Superfície
Ano

Grupo RECALVI

EverGuard TPO WHITE
+ BMI THERMAZONE MG
5.000m2
2019

Certificações

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO LOGÍSTICO DA ESTRELLA DAMM
EL PRAT DE LLOBREGAT, BARCELONA
Cliente
Sistema
Superfície
Ano

CILSA

EverGuard TPO WHITE
+ BMI THERMAZONE
37.000m2
2019

Certificações

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA LOJA LEROY MERLÍN NO CENTRO COMERCIAL WAY
SEVILHA
Cliente

KRONOS INVESTMENT

Sistema

EverGuard TPO WHITE

Superfície

8.000m2

Ano

2019 - 2020

Certificações

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA NOVA CENTRAL DE PRODUÇÃO DA NATAC BIOTECH
HERVÁS, CÁCERES
Cliente

NATAC BIOTECH

Sistema

EverGuard TPO GREEN

Superfície

(aprox. até à data)

4.800m2

Ano

2020

Certificações
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| Obras de referência |
REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO SUPERMERCADO SUPERSOL
ALGECIRAS, CÁDIS
Cliente

SUPERSOL

Sistema

EverGuard TPO WHITE

Superfície

4.500m2

Ano

2020

Certificações

REABILITAÇÃO DA COBERTURA DE VÁRIOS CENTROS DOS SUPERMERCADOS INTERMARCHÉ
PORTUGAL
Cliente

INTERMARCHÉ

Sistema

EverGuard TPO WHITE

Superfície

34.000m2

Ano

2019

Certificações

CONSTRUÇÃO DA COBERTURA DA NOVA NAVE NA ZAL - ZONA DE ATIVIDADES LOGÍSTICASSEVILHA
Cliente

-

Sistema

EverGuard TPO WHITE

Superfície

(aprox. até à data)

14.000m2

Ano

2020

Certificações

REABILITAÇÃO DA COBERTURA DO CENTRO COMERCIAL EL TORMES
SALAMANCA
Cliente

JLL

Sistema

EverGuard TPO WHITE

Superfície

13.000m2

Ano

2018

Certificações

Mais informações em www.bmigroup.com/pt
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Uma camada fina de proteção.
Um suporte técnico de alto nível.

Uma solução completa
para coberturas com um
desempenho multicamada.
bmigroup.com
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Sistema EverGuard TPO

Camadas de alto
desempenho para oferecer
uma proteção duradoura.

A sua cobertura será tão sólida como o
desempenho das camadas que a compõem.

Por este motivo, o BMI EverGuard adota uma abordagem estruturada.
Uma camada inovadora, em tecnologia e design, que assegura um
avançado desempenho e uns excelentes resultados. Uma camada
de competência industrial, garante ao BMI EverGuard, rapidez
na instalação e no retorno do seu investimento. Uma camada
de serviço de excelência garante um suporte técnico excecional,
formação para instaladores e garantias.
Alem
´ disso, uma camada de isolamento BMI de elevado
desempenho, permite uma redução dos custos energéticos.
Tudo isso contribui para a proteção do investimento a longo
prazo, dos seus ativos e das pessoas.
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Sistema EverGuard TPO

UMA SOLUÇÃO COMPLETA
PARA COBERTURAS

O BMI EverGuard é um sistema de
cobertura plana com uma membrana
de poliolefina termoplástica (TPO),
finalizado com uma camada de
isolamento BMI, barreira pára-vapor,
fixações homologadas e uma ampla
gama de acessórios, que já foram
instalados em mais de 300 milhões
de metros quadrados de coberturas
em todo o mundo.
Ao longo de 18 anos de sucesso comprovado,
o desempenho do produto foi superado pelos
seus múltiplos benefícios, resultando numa
solução completa. Uma solução sustentada
por certificações, homologações e garantias
– e pelo nosso programa BMI RoofPro para
Instaladores, garante que os profissionais que
tenham certificação para instalar o produto
EverGuard são especialistas na construção
de soluções duradouras de proteção, eficiência
e tranquilidade em cada cobertura.
CAMADAS QUE SUPERAM TODAS AS
EXPETATIVAS COM O APOIO DA BMI

300
Mais de

milhões de metros
quadrados aplicados
em todo o mundo

BMI 4353 Brochure Everguard 12pp PORTUGUESE V3 PA REPRO.indd 3

O produto BMI EverGuard faz parte da gama
completa de sistemas de cobertura do BMI.
O BMI foi constituído após a fusão da Braas
Monier e da Icopal, que resultou na rica
herança dos nossos fundadores combinada
com o espírito pioneiro de um líder mundial
em coberturas. Com mais de 50 anos de
experiência no mercado europeu de materiais
sintéticos para coberturas planas, dispomos
de um portfólio sólido, que conta com marcas
comprovadas como a Wolfin e a Icopal
Synthetic Membranes.
Paralelamente a este portfólio, a nossa
abordagem consultiva ajuda-nos a desenvolver
e fornecer benefícios duradouros, e a minimizar
os períodos de inatividade. O BMI oferece
uma vasta gama de sistemas e soluções, que
permitem dar vida à missão que nos move
de encontrar a cobertura certa para as suas
necessidades a longo prazo.
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Sistema EverGuard TPO

Mais benefícios
em cada camada.
O BMI EverGuard traz múltiplas vantagens á sua
cobertura ao tratar-se de uma solução completa e
de um produto TPO confiável e altamente resistente.
DURABILIDADE A LONGO PRAZO
Existe um motivo para o nome deste produto ser EverGuard. Está entre
as membranas de cobertura mais duradouras, mais robustas e de elevada
resistência disponíveis atualmente no mercado, e foi desenvolvido para
proteger o seu investimento, os seus ativos e, acima de tudo, as pessoas.
SOLDADURA EXCECIONALMENTE SÓLIDA
A sua resistente soldadura oferece elevados níveis de desempenho face
à intempérie durante muito mais tempo.

RESISTÊNCIA À PRESSÃO DO VENTO
E ÀS INTEMPÉRIES
BMI EverGuard TPO oferece um excelente
desempenho face à pressão do vento,
exigindo menos fixações por metro quadrado
e uma excecional impermeabilização
– independentemente das condições
meteorológicas, a sua empresa e os
seus colaboradores podem seguir a sua
atividade habitual sob a sua proteção.
RESISTÊNCIA QUÍMICA SUPERIOR
EverGuard é capaz de suportar substâncias
e compostos químicos agressivos e
foi desenvolvido para proteger o seu
investimento de modo seguro num
vasto leque de cenários industriais.
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MELHORIA DA SUSTENTABILIDADE
A qualidade de construção sustentável
e inovadora do BMI EverGuard elimina os
plastificantes e HFC, contribuindo para a
diminuição dos custos energéticos, graças
à eficiência térmica melhorada.
INSTALAÇÃO MAIS RÁPIDA E MAIS FÁCIL
Os instaladores com certificação BMI
RoofPro, com acesso a inúmeros acessórios
compatíveis, reduzem os custos associados
aos períodos de inatividade com EverGuard,
uma vez que minimizam as interferências
causadas à atividade normal do seu edifício.
SEM RISCOS
Enquanto solução completa, este sistema
está coberto por três níveis de garantia
disponíveis em conformidade com as
suas necessidades. Além de diversas
certificações, eliminamos as principais
fontes de risco para a sua cobertura.
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•
•
•
•
•
•
•

Aeroportos
Pavilhões desportivos
Edifícios comerciais
Escolas e universidades
Hospitais e postos
de saúde
Indústrias e armazéns
Comércio
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EFICIÊNCIA CERTIFICADA PARA
INÚMEROS SETORES

As camadas de proteção que integram o BMI EverGuard
são ideais para inúmeros tipos de empresas, edifícios e tipo
de coberturas. Nas aplicações com fixação mecânica, este
produto possui certificações e homologações para satisfazer
as necessidades mais exigentes – uma solução versátil e de
instalação rápida desenvolvida para durar.
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EverGuard em ação:
Desempenho demonstrado
na Europa.

CASO DE ESTUDO

CENTRO DE LOGÍSTICA DA AMAZON
Os benefícios do BMI EverGuard,
enquanto solução de TPO completa,
têm sido sistematicamente
comprovados na Europa e nos EUA.
Um projeto na Espanha, por exemplo,
contou com a instalação de 130.000m2 de
BMI EverGuard no novo centro de logística da
Amazon. Após ter originalmente especificado
uma solução diferente, o cliente rapidamente
percebeu os benefícios do BMI EverGuard
enquanto sistema completo.
Trabalhando de modo consultivo com a
seguradora global Factory Mutual (FM),
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e com a equipa de instalação, os nossos
especialistas técnicos conseguiram o
estatuto de Classe 4470, homologado pela
FM para toda a solução – criando uma solução
que permitiu manter a equipa de logística da
Amazon em movimento e em atividade de
forma segura sob a sua proteção.
Outros projetos em colaboração com
marcas multinacionais, tais como: LIDL,
IKEA e Crown, contaram com a seleção e
instalação do BMI EverGuard em centenas
de milhares de metros quadrados de
coberturas na Europa – fornecendo uma
proteção duradoura.
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“

Os benefícios do EverGuard,
enquanto solução de
TPO completa, têm sido
sistematicamente comprovados
na Europa e nos EUA.

“
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Uma solução
integral.

O sistema completo BMI EverGuard é composto pela
membrana e acessórios de TPO, isolamento, fixações,
barreira pára-vapor e vedante líquido para detalhes
– tudo fornecido pelo BMI e desenvolvido para
funcionar como uma solução completa.
Mas não é tudo.
Para apoiar a nossa solução multicamadas, temos
o programa BMI RoofPro para Instaladores com três
níveis de garantia de impermeabilização para a sua
absoluta tranquilidade, assim como a dos seus
parceiros, colaboradores e clientes.
O sistema de fixação mecânica pode ser instalado através de dois
métodos: fixação tradicional nas juntas, o que exige sobreposições
ou tiras adicionais; ou fixação através de soldadura por indução.
Estes dois métodos transformam o BMI EverGuard num sistema
versátil adequado para qualquer projeto, sustentado por uma equipa
de Instaladores com certificação BMI RoofPro, para qualquer tipo
de edifício e capaz de resistir às condições mais adversas. Detalhes
sobre os métodos de instalação estão disponíveis aqui e no nosso
guia completo de instalação.
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ISOLAMENTO DE COBERTURAS
O BMI oferece diversos tipos de isolamento como parte do sistema BMI EverGuard.
Para obter as garantias do sistema BMI EverGuard, devem ser utilizados o isolamento e os acessórios BMI.
Oferecemos os seguintes tipos de isolamento:
PIR COM ACABAMENTO EM ALUMÍNIO OU VÉU DE VIDRO
LÃ DE ROCHA MINERAL

EPS (POLIESTIRENO EXPANDIDO)

CERTIFICAÇÃO COMPORTAMENTO FACE AO FOGO EXTERIOR – BROOF T1
Espessura da
membrana
de TPO do
EverGuard

Fixação da
membrana

Todas as
espessuras*
Todas as
espessuras*

Mecânica

Mínimo 1,5mm*

Camada de
proteção

Isolamento

Barreira
pára-vapor

Nenhum

PIR com acabamento em
alúminio ou véu de vidro

Opcional

Nenhum

Lã de rocha mineral

Opcional

Lã de vidro
de 120g/m2

EPS

Obrigatório

Suporte**

Inclinação
da cobertura

Perfil em aço,
cimento ou
madeira

< 20°

´
** Deck contínuo de madeira, deck trapezoidal de aço não perfurado ou cimento com orifícios inferiores a 5mm.

ACESSÓRIOS PARA EVERGUARD TPO
Os acessórios EverGuard TPO foram desenvolvidos individualmente para garantir
compatibilidade total e facilidade de aplicação, e desempenham um papel vital no
alcance da integridade absoluta do sistema de impermeabilização EverGuard TPO.
BARREIRA DE PÁRA-VAPOR
O BMI fornece uma diversidade de barreiras pára-vapor de elevado desempenho em
polietileno para utilização com o sistema de cobertura BMI EverGuard, incluindo as
flutuantes ou barreiras pára-vapor autoadesivas.
PROTEÇÃO, SEPARAÇÃO E NIVELAMENTO DE CAMADAS
Em determinadas aplicações, a membrana de cobertura tem que ser separada de outros
elementos incompatíveis ou protegida contra danos mecânicos. Nesses casos, deve ser
aplicada uma separação geotêxtil ou lã de proteção como parte da construção da cobertura.

Para detalhes sobre toda a gama de produtos disponíveis para o sistema
BMI EverGuard TPO, consulte as instruções de instalação do BMI EverGuard.
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Três níveis
de garantia.

Seja o proprietário de um edifício ou um instalador, você não
pretende apenas uma cobertura que proporcione eficiência.
Pretende, certamente, uma cobertura com a qual não tenha que se
preocupar, que não o decepcione e na qual possa confiar para manter
a sua empresa em ativivade com um baixo custo de propriedade.
É por este motivo que a natureza multicamadas do BMI EverGuard
se expande para três níveis de garantia, para que você esteja coberto
em todos os níveis, de acordo com as suas necessidades específicas.
E, através de tempos de resposta rápidos e inspeções regulares
durante a construção, garantimos que você tenha um sistema
de cobertura completamente em conformidade com as nossas
instruções técnicas de instalação.
GARANTIA DOS PRODUTOS BMI

GARANTIA DOS SISTEMAS BMI

Cobre todas as espessuras de
EverGuard durante 10 anos. Esta
garantia assegura que o material
da membrana foi corretamente
produzido para satisfazer todas as
normas aplicáveis cobertas pela
garantia. Cobertura limitada no que
se refere à substituição de material.

Quando são selecionados todos
os componentes do Sistema BMI
(membrana, detalhes, fixações,
isolamento e barreira pára-vapor), é
fornecida uma garantia “Edge to Edge”
até 25 anos dependendo da espessura
da membrana.

GARANTIA DA
SOLUÇÃO BMI ROOFPRO

Disponível apenas com instaladores com
certificação BMI RoofPro, Esta garantia
cobre todo o sistema BMI, desde a
membrana, acessórios necessários até a`
instalação. Oferece até 30 anos de garantia,
dependendo da espessura da membrana.

BMI EVERGUARD
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BMI ROOFPRO

A nossa Garantia da
Solução BMI RoofPro cobre
exclusivamente instalações
realizadas por instaladores
com certificação BMI RoofPro
– mas em que é que consiste?
Antes de mais, e acima de
tudo, oferece tranquilidade
e segurança. Uma vez que
lhe assegura que a sua
cobertura foi instalada pelos
melhores do setor.
Habitualmente, efetuamos um
seguimento de tudo o que pode
requerer uma cobertura até à sua
instalação. Por norma, a cobertura
representa apenas 4% do custo
da construção de um edifício,
mas chegam a 75% os gastos
com incidências e reclamações.
O objetivo do BMI RoofPro é eliminar
esses problemas, garantindo que
os instaladores responsáveis pela
instalação de sistemas BMI EverGuard
recebem a melhor formação e a
melhor assistência.
Estes instaladores, formados nas
Academias BMI estão totalmente
certificados para realizar trabalhos de
instalação de acordo com nível máximo
de garantia do BMI.
Com o BMI RoofPro, pode confiar na
sua cobertura e ter a certeza de que o
seu edifício está melhor protegido
ao longo de toda a sua vida útil.
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BMI Portugal

Estrada Nacional 361-1
2565-594 Outeiro da Cabeça
Torres Vedras – Portugal
+351 261 920 000/5
apoio.tecnico@bmigroup.com
bmigroup.com
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