
N-Thermon® 
 

 

Sistema de isolamento fino, inovador 

Descrição Sistema inovador de isolamento térmico, com poupança de espaço, ideal 
para superfícies no interior tais como paredes frias e húmidas, tetos, 
caves, armários. Adequado, também, para instalações de isolamento 
térmico externo. 

Propriedades/ 

Vantagens 

• Minimiza as perdas térmicas e as despesas de aquecimento e 
arrefecimento 

• Combina os revestimentos Neoroof® e Silatex® Reflect, a 
poupança energética pode subir até 37,4% 

• Placas N-Thermon® são certificadas de acordo com CE 

• Permite um aquecimento mais rápido das divisões 

• Devido à sua espessura, contribui para a poupança de espaço, o que 
é essencial, principalmente em projetos de reforma de construções 
existentes 

• Sistema ideal para reparações e renovações em edificios existentes, 
como moradias isoladas, apartamentos, chalés, edifícios 
neoclássicos, hotéis, edifícios públicos, etc. 

• Bloqueia a formação de umidade e o crescimento de fungos 

• Instalação fácil e rápida sem perda de espaço, demolições ou 

procedimentos burocráticos 

• Certificado como sistema (N-Thermon® 6mm – Deplast®) pela 
performance de reação ao fogo (Classicação Bs1d0 de acordo com 
EN 13501-1) 

• Elevada resistência ao impacto, devido ao gesso resinoso resistente 
ao fogo especialmente desenvolvido Deplast® certificado de acordo 
com CE (EN 998-1). 

• Ecológico, reduz as emissões de CO2 

• Com zero emissões de gases (sem VOCs) 

• Evita a formação de sombras em pontes térmicas 

• Resistência a compostos químicos existentes nos materiais de 
construção (cimento, cal, gesso, etc.), bem como a álcalis e sais 

• Apresenta baixa absorção de água (apenas 0,1% vol.), Devido à sua 
densidade e sua estrutura de célula fechada. Assim, ele mantém 
suas propriedades de isolamento por um longo período de tempo. 

• As placas não apodrecem nem se decompõem 

Informação do Sistema Estrutura do Sistema 

• O sistema consiste nas seguintes camadas: 

• N-Thermon® Glue: Repelente de mofo especialmente 

desenvolvido (consumo: 500-700gr/m2
 

• N-Thermon®: Placas de poliestireno extrudado de 6 mm e 9 mm de 

espessura 
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• N-Thermon® Primer: Primário adesivo forte com areia de quartzo 

(consumo: 330-400gr/m2) 

• N-Thermon® Mesh 90gr: Malha de fibra de vidro resistente a álcalis 
branca 

• Deplast®: Gesso esbranquiçado, elástico, reforçado com 

polímero (consumo: 1,5Kg/m2/ mm). 

Características técnicas da placa N Thermon 
 

 6mm 9mm 

Economia total de energia 
(Universidade de Atenas, 
Departamento de 
Ambiente, Física e 
Meteorologia, Faculdade de 
Física) 

 

17,7% 

 

28,3% 

Densidade da espuma 

(s) (EN ISO 845) 
33kg/m3

 35kg/m3
 

Valor de condutividade 
térmica (λ) (DIN 52612) 

0,0306 W/mK 0,0307 W/mK 

Valor da Resistência 
Térmica (R ou 1/Λ) 

0,1961 m2k/W 0,293 m2k/W 

Valor de Penetração de 
Calor (b) 

2,4 KJ/m2h1/2 K 2,4 KJ/m2h1/2 K 

Absorção de água (DIN 
53434) 

<0,1 % vol. <0,1 % vol. 

Fator de resistência à 
permeabilidade ao 
vapor de água (μ) (DIN 
52615) 

 
450 

 
300 

Difusões de vapor de água - 
equivalentes da espessura 
da camada de ar (sd = 
μ*s/1000) 

 
 

2,7 m 

 
 

2,7 m 

(DIN 52615)  
+16dB 

 

Medida de melhoria do ruído 
de impacto (em combinação 
com parquet) Δ/W (DIN 
52210) 

17,7% 28,3% 

Poupança de 
energia 

-60 / +70°C -60 / +70°C 

Gama de temperaturas para 
aplicações 

> 160°C > 160°C 

Temperatura de fusão > 250°C > 250°C 

Decomposição térmica influência das chamas 350-400°C 

influência das chamas 450-500°C 

influência das chamas 350-400°C 

influência das chamas 450-500°C 

Temperatura de ignição 1,25 x 0,80m 
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Aplicação de N-Thermon® Glue 
 

Após a limpeza de eventuais manchas negras na parede, causadas pelo 

bolor e a reparação do seu provável desnível, a cola N-Thermon® Glue 

é espalhado uniformemente sobre a superfície com uma espátula 

dentada. Tempo de espera 5 minutos 

 

Instalação da placa N-Thermon®  
 

A tábua é instalada sobre a cola fresca pressionando-a contra a parede 

com um cilindro ou mesmo com as mãos. O ar sai enquanto se pressiona 

os lados da tábua. É importante começar a partir do meio da tábua e 

trabalhar em direção aos bordos, para evitar o aprisionamento de ar. As 

placas devem ser cortadas de acordo com a altura da parede, para que 

possam encaixar com precisão. 

 

Ligações sucessivas 

As placas são ajustadas na parede de duas maneiras: uma ao lado da outra 
sem deixar espaço entre elas juntando suas laterais, ou uma sobreposta à 
outra cortando suas laterais e retirando as tiras cortadas. 

Colagem ideal 
 

O cilindro deve ser pressionado nas laterais do corte. As juntas são 

alisadas com lixa fina ou se for necessário são recobertas utilizando N- 

Thermon® Glue. 

 

Tempo de secagem 
 

A cola obtém suas propriedades finais 24 horas após a aplicação. Antes 

de qualquer aplicação adicional, é necessário verificar a aderência da 

placa N-Thermon® ao substrato. Aplicar o primário na superfície da placa 

N-Thermon® com N-Thermon® Primer, criará uma superfície de alta 

adesão. 

 

Após 24 horas 
 

Aplicação da 1ª camada do gesso resinoso Deplast®. Impregnação da 

malha de fibra de vidro N-Thermon® Mesh 90gr na primeira camada do 

gesso fresco (para servir de reforço). 

 

Após 12 horas 
 

Aplicação da 2ª camada do gesso resinoso Deplast®. 

 

Após 2 horas 
 

Alisar a superfície (com espátula de lâmina plana) 

 

Após 24 horas 

O uso do inovador Neotherm® AC. Recomenda-se tinta 

anticondensação com propriedades de isolamento térmico. 
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Materiais alternativos 
Gavatex®

 

 
Tecido de fibra de vidro com estrutura de rede especial. Cobre as 
imperfeições do suporte e pode ser pintado. Como uma alternativa para 
Deplast®, oferece resistência ao fogo, decoração e resistência ao impacto 
para N- Thermon®. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

As informações fornecidas nesta ficha técnica, relativas às utilizações e aplicações do produto, baseiam-se na experiência e conhecimento da 

NEOTEX® SA. É oferecido como um serviço a designers e empreiteiros, a fim de ajudá-los a encontrar soluções potenciais. No entanto, como 

fornecedor, a NEOTEX® SA não controla o uso real do produto e, portanto, não pode ser responsabilizada pelos resultados de seu uso. Como 

resultado da contínua evolução técnica, cabe aos nossos clientes verificar com o nosso departamento técnico se a presente ficha técnica não foi 

modificada por uma edição mais recente. 


