
DIATHONITE DEUMIX
Reboco ecológico à base de cortiça pré misturada, 
para reabilitação de paredes e fachadas que estão 
expostas a fenómenos de humidade.



Humidade nas paredes 

A humidade é um dos maiores e mais antigos problemas da construção. A maior parte do edificado apresenta 
patologias, em maior ou menor grau, devido a factores relacionados com a humidade. De entre os vários tipos 
de humidades conhecidas (humidade de construção, de precipitação, por capilaridade, de condensação, de 
infiltração, por higroscopicidade e devido a causas fortuitas) que afectam os edifícios, a humidade ascensional 
capilaridade, é a mais comum em termos de génese de anomalias / patologias.

As Causas

Humidade por capilaridade
A humidade existente no terreno natural, ascende 
por capilaridade pelo interior das paredes e dos 
elementos estruturais. Esta humidade presente no 
solo possui sais dissolvidos que ao longo do tempo 
os transmite para as paredes.

Humidade de precipitação
Se as fachadas não forem protegidas 
convenientemente com hidrorrepelentes e 
impermeabilizantes, estas acabam por absorver 
humidade das chuvas. Esta humidade uma vez dentro 
das paredes pode contribuir para a degradação do 
comportamento térmico da fachada e dos materiais 
constituintes bem como para o aparecimento de 
manchas e posteriores cheiros de mofo.

Humidade de condensação
O vapor de água existente no interior dos edifícios 
também pode contribuir para o aparecimento de 
manchas escuras nas paredes interiores, já que o 
vapor de água em contacto com as superfícies frias, 
atinge o ponto de orvalho e condensa nas paredes.
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Humidade nas paredes 

A humidade nas paredes não é só um problema de estética, mas sim, um problema que contribui para a ruína 
da estabilidade estrutural bem como para a degradação do isolamento térmico das fachadas.

As Causas

Danos Físicos 
• A humidade presente no interior das paredes de alvenaria 

pode gelar no Inverno e assim fendilhar as paredes devido 
ao aumento do volume da água intersticial. 

• Os sais enfraquecem as paredes, já que devido à 
cristalização dos sais podem surgir microfissuras, fissuras 
e fendas a longo prazo.

• A humidade degrada (apodrece) os materiais constituintes 
das paredes.

Danos económicos
• A parede humidade não permite um isolamento térmico 

eficaz, logo ocorrem perdas de calor.
• Aumentam os custos relacionados com os gastos 

desnecessários com aquecimento e arrefecimento.
• Aumento de ocorrências de outros tipos de humidade 

devido à mais elevada humidade intersticial.

Impacto visual 
• Contribui para a ocorrência de destacamento de 

revestimentos superiores - tais como rebocos, pinturas, 
cerâmicos e carpintaria de limpos.

• A cristalização dos sais perturba a homogeneidade e o 
aspecto visual uniforme das paredes e fachadas.

• Conduz ao aparecimento de eflorescências, salitre, 
fungos e bolores.

Salubridade
• A existência de bolores, mofo e salitre contribui para o 

aparecimento de problemas respiratórios e alérgicos.
• A humidade doméstica não favorece ambientes 

saudáveis.
• Diminui a qualidade de vida por inerência do abaixamento 

dos índices de conforto higrotérmico.
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Testes de Demonstração
A Diasen® começou a sua investigação sobre rebocos com 
cortiça, por volta do ano de 1985. O objectivo da nossa 
investigação era obter um único produto que possuísse bom 
comportamento térmico e desumidificador, com elevado 
desempenho acústico, fiável em termos de durabilidade e de 
fácil aplicação em todos os ambientes, sejam extremos de frio, 
calor ou salinos.

Durabilidade da Diathonite Deumix
Todos os materiais empregues na produção de Diathonite têm 
uma vida útil centenária; descobertas arqueológicas recentes 
terão inclusivamente encontrado ruinas de casas romanas 
com mais de 2000 anos isoladas com cortiça.
A terra de diatomáceas e de argila, base do nosso produto, são 
resultado de acumulação de depósitos ao longo do tempo no 
nosso planeta.
 

Análise Física e Técnica de Componentes
Cortiça:  a escolha da cortiça deve-se ao facto de ser um 
material completo, que se adapta de forma eficaz às novas 
tendências de construção. É um material não tóxico, biológico, 
inalterável, impermeável, transpirante, resistente, termicamente 
inerte, electricamente neutro e indeformável. Apresenta ainda 
uma boa resistência mecânica, tem propriedades ignífugas e 
excelentes propriedades de absorção acústicas.
Argila:  inerte natural, poroso e leve. Possui um óptimo 
coeficiente térmico e boa resistência a compressão; é um 
material altamente respirável e resistente à humidade.
Cal Hidráulica Natural NHL5: ligante hidráulico com 
propriedades isolantes, que resiste muito bem aos choques 
térmicos. Apresenta também características que lhe permitem 
uma elevada adesão aos suportes.
Terra Diatomácea: um mineral que se forma naturalmente 
graças à acumulação de materiais orgânicos (ossos de choco, 
vegetais, etc.) de eras pré-históricas, geralmente no fundo dos 
oceanos, que ao retirar-se deixa depósitos em diferentes locais 
da Terra. O elevado grau de porosidade (85%) do volume da 
terra diatomácea faz com que a mesma possa absorver até 
uma vez e meia o seu próprio peso.
Aditivos Naturais: obtidos de vegetais, cumprem a função 
de unir a mistura, deixando-a mais maleável e fácil de aplicar. 
Além disso, dão lugar à micro-alveolização, necessária para 
manter uma alta oermeabilidade de vapor de água e uma 
melhor resistência térmica do aglutinante.
Fibras: as fibras se dispersam facilmente na mistura, criando 
um material homogéneo que aumenta a resistência, evitando 
o aparecimento de micro-fissuras. Dão resistência mecânica, 
perfeita estabilidade ao longo do tempo e não deixam 
resíduos tóxicos.

Diathonite Deumix

Seção de Diathonite
(Ampliação 200%)

1. Terra de diatomácea / 2. Cortiça / 3. Argila / 4. Cal Hidráulica Natural

O que é?

Micro
cavidades

Ligante a base de cal 
hidráulica natural Cortiça

Fibras

Argila
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Diathonite Rinzaffo
Argamassa pronta à base de cal 
hidráulica natural e agregados de 
minerais seleccionados, desenvolvida 
para efectuar tratamentos nas paredes 
que apresentem evidências de sais e 
outras eflorescências.
Graças à presença de um substrato 
natural activo a argamassa Diathonite 
Rinzaffo bloqueia a migração dos sais 
enquanto permite a permeabilidade 
à humidade que será posteriormente 
tratada e eliminada pelo Diathonite 
Deumix.

Diathonite Deumix
Reboco desumidificante tradicional à 
base de cal hidráulica NHL 5, cortiça, 
argila e terra diatomácea. É o único 
reboco que elimina a humidade e 
apresenta excelentes propriedades de 
isolamento térmico. Limita também 
o aparecimento de humidade de 
condensação.

Watstop
Constitui uma barreia à água e vapor 
para paredes enterradas e danificadas. 
Apresenta excelente comportamento 
contra pressões hidrostáticas 
elevadas e constitui uma camada de 
preparação do suporte para aplicação 
de Diathonite Deumix ou Rinzaffo em 
paredes enterradas ou parcialmente 
enterradas.

Diathonite Deumix

Sistema Desumidificante

O sistema desumidificante da Diasen® envolve materiais que permitem a resolução total e permanente dos 
problemas associados ao alto grau de humidade existente nas paredes. Conforme ilustrado abaixo, a composição 
do sistema depende do tipo de mistura e de intervenção a executar.

Paredes enterradas 
(de retenção)

Watstop
Acabamento para exterior
Plasterpaint Colorido
Arcagem Colorido
Acrilid Protect Coating

Presença de sais e 
eflorescências

Diathonite Rinzaffo

Ausência de sais e 
eflorescências

Aplicação directa

Acabamento para interior
Limepaint
C.W.C. Stop Condense

DIATHONITE
DEUMIX

+ 
Regularização

ARGACEM
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Secagem das paredes
A humidade existente nas paredes 
que entra directamente em contacto 
com o sistema desumidificante 
é rapidamente absorvida e 
transportada para o exterior. Esta 
corresponde ao início do processo de 
secagem da parede, que se prolonga 
por todo o ciclo de vida após 
aplicação. A integridade e fiabilidade 
do sistema mantem-se ao longo do 
tempo devido em grande parte à 
porosidade do material.

Protecção contra sais
O Diathonite Rinzaffo bloqueia 
efectivamente a passagem dos 
sais mas permite a passagem da 
humidade. Os sais são reabsorvidos 
por osmose nas paredes prevenindo 
assim a saturação dos poros nos 
rebocos. 

Evaporação da humidade
A acção combinada da porosidade, 
a elevada permeabilidade e a 
capacidade de absorção capilar do 
Diathonite Deumix garantem a 
protecção das paredes.

Diathonite Deumix

Como funciona

Graças às propriedades peculiares dos materiais que o compõem, o Sistema desumidificante Diasen® é capaz 
de resolver qualquer problema de humidade nas paredes em maneira definitiva, permitindo uma rápida 
eliminação do vapor de água e protegendo a alvenaria da acção desagregante dos sais. Em vez de aprisionar 
a humidade dentro das paredes o sistema Diasen® é permeável e higroscópico permitindo a absorção, 
encaminhamento e libertação das partículas de água existentes nos paramentos.

Alvenaria com humidade

Diathonite Rinzaffo

Diathonite Deumix

SAIS

H2O1

2

3

21 3
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Diathonite Deumix

REAÇÃO AO FOGO  
Não queima nem liberta fumos.

COEFICIENTE DE 
TRANSMISSÃO TÉRMICA
Permite poupança energética.

PERMEABILIDADE AO 
VAPOR DE ÁGUA
Contribui para a melhoria do 
conforto doméstico.

+�=�4

h
0,080
W/mK

Euroclasse 
A1

0,63
Kg/m2min0.5

3,11
N/mm2

Contribui para 

ganho de 

créditos LEED

ABSORÇÃO DE ÁGUA 
Categoria W0. Remoção de 
humidade imediata.

RESISTÊNCIA MECÂNICA 
À COMPRESSÃO 
Excelente durabilidade, 
fiabilidade e estabilidade ao 
longo do tempo.

ECOLOGICAMENTE 
SUSTENTÁVEL
Materiais 100% naturais. Ideal para 
reabilitação green.

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design

Diathonite Deumix é um produto ecológico, composto por materiais não perigosos 
para o ambiente nem para o homem, seja em fase de aplicação ou de utilização 
(após conclusão dos trabalhos). Por esta razão, contribui para obter créditos LEED de 
acordo com os protocolos de certificação do Green Building Council.

Informação Técnica

DIATHONITE DEUMIX
0068 – CPR – 033/2012

UNI-EN 998-1

Especificação de argamassa para obras de alvenaria.
Parte 1: Argamassas para rebocos nos interiores e exteriores.

Área temática Crédito Pontuação

Energia & Atmosfera
EAp2 - Desempenho Energético mínimo Obrigatório

EAc1 - Optimização do Desempenho Energético De 1 a 19

Materiais & Recursos

MRc2 - Gestão dos Resíduos de Construção De 1 a 2

MRc4 - Conteúdo de reciclado De 1 a 2

MRc5 - Materiais regionais De 1 a 2

MRc6 - Materiais rapidamente Renováveis 1

Qualidade do Ambiente 
Interior

IEQc3.2 - Plano de Gestão da Qualidade do Ar Interior da Construção - Antes da 
Ocupação 1

IEQc4.2 - Materiais a baixa emissão - Pinturas e Revestimentos 1

IEQc11 - Prevenção do Mofo 1

Norma LEED para Novas Construções & Grandes Projectos de Renovação/ Inovação, LEED 
para Escolas, LEED para Projectos da envolvente e parte central do edifício, v. 2009
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Diathonite Deumix

Desumificação 
durável e eficiente
O Diathonite Deumix garante a per-
manente desumificação de qual-
quer parede que esteja afectada por 
humidade de capilaridade, melhoran-
do o seu aspecto e desempenho.

Isolamento térmico 
e poupança energética
As propriedades térmicas do Diatho-
nite Deumix diminuem os custos com 
energia, já que a capacidade de isola-
mento garante conforto térmico nas 
estações quentes e nas frias. Promo-
ve também melhorias estéticas nos 
paramentos.

Eficiente contra 
qualquer tipo de humidade
O Diathonite Deumix resolve não só 
os problemas de humidade ascen-
dente como evita a formação de hu-
midade por condensação devido às 
suas características de isolamento. 
Além de que as suas propriedades 
térmicas não são alteradas na pre-
sença de humidade intersticial.

Certificação de 
segurança CE e WTA
O Diathonite Deumix, Diathonite Rin-
zaffo e Watstop possuem marcação 
CE, cumprem o previsto nas normas 
UNI EN 998-1 e UNI EN 1504-2 e sati-
sfaz os requisitos WTA para argamas-
sas e rebocos usados na reparação de 
humidade em edifícios.

Solução Ecológica
Composto por 100% de materiais 
naturais, como a cortiça, argila e cal 
hidráulica NHL 5. Confere créditos 
LEED® e é livre de compostos orgâni-
cos voláteis (COV – VOC), portanto o 
seu uso é seguro para o ambiente e 
para a saúde pública.

Características e Principais Vantagens
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Diathonite Deumix

Resistência e estabilidade
O Diathonite Deumix é resistente e 
elástico não sendo susceptível à fractu-
ra e não necessita de malha de reforço. 
É incombustível, não arde e não emite 
fumo.

Bem-estar interior
Garante o máximo conforto domésti-
co porque as suas propriedades permi-
tem uma comodidade higrotérmica 
graças à capacidade higroscópica 
e consequente eliminação das con-
densações superficiais.

Ambiente saudável
Torna o ambiente mais saudável porque 
existe uma melhoria da qualidade do 
ar: elimina odores e possui baixo poder 
alérgeno já que previne a formação 
de mofo e pó devido às proprieda-
des bacteriostáticas e anti-estáticas. 
Além do controlo higrotérmico.

Compatível com reabilitação do 
património histórico edificado e 
construção sustentável
Sendo à base de cal hidráulica na-
tural NHL 5, o Diathonite Deumix é 
compatível com qualquer tipo de inter-
venção de recuperação ou beneficiação 
no património histórico – edifícios clas-
sificados. É igualmente indicado para ser 
utilizado em projectos que envolvam o 
conceito de construção sustentável.

Solução leve
O sistema é 3 vezes mais leve que os 
sistemas tradicionais de combate à 
humidade, podendo ser aplicado em 
camadas mais espessas dado o seu me-
nor peso, sem sobrecarregar as paredes. 
Reduz também os custos associados ao 
transporte.

Características e Principais Vantagens

9



Argacem

Diathonite Rinzaffo

Diathonite Deumix

Domínio de utilização

Desumidificação em paredes sem sinais de eflorescências e sais

Desumidificação em paredes com eflorescências e sais

Argacem

Diathonite Deumix

DESUMIDIFICAÇÃO E 
ISOLAMENTO TÉRMICO

RESISTÊNCIA
MECÂNICA

CERTIFICAÇÃO 
CE E LEED

INTERIORES SALUBRES E 
CONFORTÁVEIS
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Argacem

Watstop

Diathonite Deumix

Desumidificação a partir do interior em paredes semi enterradas

Desumidificação a partir do 
interior em paredes enterradas

Domínio de utilização

Argacem

Diathonite Rinzaffo

Watstop

Diathonite Deumix

ELIMINA HUMIDADE 
POR CAPILARIDADE E DE 
CONDENSAÇÃO

NÃO ARDE E NÃO 
EMITE FUMO

COMPATÍVEL COM 
REABILITAÇÃO HISTÓRICA 
E CONSTRUÇÃO 
SUSTENTÁVEL

SOLUÇÃO LEVE PARA 
TODOS OS TIPOS DE 
PAREDES
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Fundando em 1490, o Convento de Jesus, em Setúbal, é um dos primeiros exemplos de Arquitectura Manuelina. 
A inclusão do Convento de Jesus como Património Mundial – UNESCO, corresponde ao reconhecimento 
internacional deste importante monumento nacional em Setúbal. As obras de recuperação da estrutura 
começaram em 2013. O Diathonite Deumix, sendo um reboco leve, permitiu realizar espessuras significativas 
sem sobrecarregar as alvenarias existentes, resolvendo problemas de humidade e salitre.

Case study

Convento de Jesus – Setúbal – Portugal

12



O Diathonite Deumix foi aplicado na reabilitação do Palácio de Tibertelli, um edifício classificado situado no 
centro histórico de Ferrara. O edifício, que era uma Convento, foi transformado em unidade residencial. A 
aplicação foi feita tanto pelo interior como pelo exterior e o resultado demonstrou uma melhoria significativa 
em termos energéticos e patológicos, nomeadamente em termos de controlo de humidades e incremento no 
conforto.

Case study

Palácio Tibertelli - Ferrara - Itália
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A histórica residência Relais Borgo Torale é um resort magnífico localizado em Passignano, uma aldeia fabulosa 
à beira de um lago. É uma antiga aldeia que pertenceu ao Marquês Ranieri di Sorbello e agora se encontra 
orientada para a vertente turística. O Diathonite Deumix foi utilizado em todas as fachadas e paredes interiores.

Case study

“Relais Borgo Torale” - Perugia - Itália
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Diathonite Deumix

3 vezes mais leves, 3 vezes melhor

O Diathonite Deumix é um reboco constituído por cortiça de granulometria seleccionada e controlada. Por 
esta razão, quando compararmos este reboco ao reboco tradicional, verificamos que o Diathonite Deumix 
tem uma densidade 3 vezes inferior e um rendimento 3 vezes superior. Esta propriedade faz com que este 
reboco possa ser considerado como 3 vezes mais inteligente.

NO TRANSPORTE
Um saco de Diathonite Deumix 
cobre 2,5m2. O transporte é mais 
barato quando comparado com 
reboco tradicional, logo menores 
emissões de CO2 durante o 
transporte.

NO ARMAZÉM
Ocupa 3 vezes menos espaço 
no armazém, optimizando assim 
o aprovisionamento. É de fácil 
manuseio e polivalente em termos 
de suporte a cobrir. Apresenta 
bom rendimento em qualquer 
tipo de alvenaria.

NO ESTALEIRO
A utilização do Diathonite Deumix 
implica o uso de 3 vezes menos 
material. Isto facilita as tarefas 
acessórias e complementares 
inerentes. Dado que as sacas são 
recicláveis a génese de resíduos 
é diminuída.

O desumidificante
 leve!

Densidade: 440 Kg/m3

Rendimento: 4,4 Kg/m2/cm
1 saca permite tratar 2,5 m2

valor estimado/calculado com base numa
espessura de 2 cm

MENOS ESPAÇO OCUPADO

FÁCIL MANUSEIO

MENOS GASTOS COM TRANSPORTE

MENOS EMISSÕES DE CO2

MENOS NECESSIDADE DE MATERIAL

MENOS RESÍDUOS NO ESTALEIRO
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DIASEN IBÉRICA, Lda
Av. Sanches de Miranda, 55 - Piso 2 D011

7005-177 Évora (Portugal)
NIPC: PT 510 925 693

Telef. +351 964 928 107
iberica@diasen.com

www.diasen.com 
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