
ULTRACOUSTIC PAVIMENTO TP

DESCRIÇÃO:

Isolamento termoacústico de lã mineral em formato painel de alta resistência à compressão. Incombustível na sua 
classi�cação face ao fogo (Euroclasse A1).

UTILIZAÇÃO EM OBRA: 
Os painéis são colocados posteriormente à limpeza do pavimento, deixando-o livre de resíduos. 
Aplica-se com uma tela de polietileno por cima, com espessura mínima de 150 microns, onde será depois colocada 
uma laje aligeirada de argamassa ou cimento reforçado e o pavimento �nal.
Com o objetivo de disassociar elementos como paredes e pilares, colocar-se-á em todo o perímetro uma banda de 
Ultracoustic Pavimento TP. 

APLICAÇÕES: 
Isolamento acústico ao ruído de impacto da laje.
Isolamento térmico sobre lajes.
Proteção preventiva face a fogo.



ULTRACOUSTIC PAVIMENTO TP

DIMENSÕES E RESISTÊNCIA TÉRMICA:

Comprimento (mm)

Largura (mm)

Espessura (mm)

Resistência Térmica (m2.K/W)

20 30 40 50

600

0,55 0,85 1,10 1,40

1200

DADOS TÉCNICOS:

Produto

Condutividade térmica

Tolerância de espessura

Reação ao fogo

Absorção de água a curto prazo

Fator resistência de difusão de vapor de água

Resistência ao fluxo de ar

Resistência à compressão

Isolamento ao ruído de impacto espessura 20mm
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Símbolo Especi�cação Unidade Norma

* Ensaio o�cial ref. CTA 448/10/IMP-R1, de Ultracoustic Pavimento TP 20 mm sob camada de cimento de 5 cm.
Código de designação: MW-EN 13162-T2-CS(10)10-WS-MU1-AFr5

s/norma 
europeia 

harmonizada 

Euroclasse A1
“não combustível”

USTP/05.18/EO

Toda a nossa gama de lãs 
minerais cumpre com:

Esta �cha técnica indica as características do produto referenciado e deixa de ser 
válida no momento de publicação de uma nova edição. Por favor, assegure-se que 
esta �cha de que dispõe tem a informação mais recente. A aplicabilidade não 
corresponde a nenhum tipo de aplicação especial. A garantia e a entrega estão 
sujeitas às nossas condições comerciais.
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