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O INVESTIMENTO MAIS RENTÁVEL
PARA A SUA NAVE INDUSTRIAL
Na DANOSA queremos promover

impermeabilização, isolamento ter-

Tudo isso para conseguir obter a

uma nova forma de compreender

mo-acústico e evacuação de fumos

máxima segurança, funcionalidade

a construção sustentável, de nos

para COBERTURAS DECK que,

e durabilidade do sistema, sem

relacionarmos, de criar sinergias e

para além do design da solução e

comprometer a rentabilidade do

unir experiências para avançarmos

do fornecimento de todos os produ-

investimento industrial.

juntos.

tos que compõem o sistema, inclui

Por esta razão, desenvolvemos
o sistema COOL ROOFING
DANOSA, uma solução integral de

um serviço completo de consultoria
técnica para o controlo da colocação em obra.
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• LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO
• RETALHO E CENTROS COMERCIAIS
• PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO
LOGÍSTICA E ARMAZENAMENTO
A revolução digital mudou a forma
de consumir do século XXI, obrigan
do a transformar o setor logístico
para que seja capaz de satisfazer
este novo consumidor em tempo
recorde. O desenvolvimento de edi
fícios industriais para este uso requer
espaços para a recolha e trânsito de
mercadorias de forma segura, bem
como espaços de escritórios onde
o conforto dos utilizadores é uma
condição imprescindível.
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RETALHO E CENTROS
COMERCIAIS
Para além do comércio eletrónico,
as lojas de distribuição de produtos
e centros comerciais estão a conver
ter-se em lugares de referência para
produtos de consumo especializado
e, na maioria dos casos, em verda
deiros centros de lazer. O desenvolvi
mento deste tipo de edifícios exigirá
espaços onde os consumidores e
visitantes estejam em condições de
conforto, minimizando o consumo de
energia destes edifícios e otimizando
os custos de manutenção.

PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO
A indústria de produção e processa
mento, como a indústria alimentar,
farmacêutica, automóvel, etc. têm
requisitos muito específicos em rela
ção às condições de higiene e saúde
das suas instalações, assim como
o bem-estar dos funcionários que

trabalham nesses setores. É necessá
rio, em todos os momentos, garantir
que o edifício proporciona à ativida
de a sua funcionalidade correta para
evitar incidentes que possam reduzir
a capacidade produtiva destas
indústrias.
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EFICIÊNCIA
ENERGÉTICA
ISOLAMENTO TÉRMICO

O nosso objetivo, como fabricante de
produtos de construção e design de sistemas construtivos em coberturas decks, é
duplo. Por um lado, contribuir para o uso
racional da energia necessária para o
desenvolvimento da atividade industrial,
reduzindo o seu consumo de energia a
limites sustentáveis graças ao revestimento
térmico de chapas de isolamento térmico
DANOPREN® XPS.
E por outro lado, maximizar o rendimento e
comportamento das instalações de energia

1. Maior resistência térmica
2. Não absorve água
3. Transpirável
4. Máxima resistência à
compressão
5. Prestações inalteráveis
6. Execução fácil e rápida
7. Cumpre as normas em caso
de incêndio
8. Certificado e com rótulo
ecológico
9. Aplicações diferentes
10. Suporte técnico
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solar renovável dispostas nas coberturas, uma

térmica no edifício com características que

vez que têm um acabamento branco altamente

limitam adequadamente a procura energética

refletor (IRS = 94), graças à lâmina de imper-

necessária para alcançar a eficiência energética

meabilização DANOPOL HS COOL ROOFING

desejada. Graças às suas propriedades físicas,

disposta sobre um suporte de alta resistência à

ao seu formato com 2,60 m de comprimento e

compressão a longo prazo de chapas de polies-

ao seu encaixe suas bordas macho-fémea nos 4

tireno extrudido DANOPREN XPS. Desta forma,

lados, conseguimos um excelente comportamento

é possível minimizar os custos de exploração da

ao longo de toda a vida útil do edifício.

®

®

atividade industrial de forma significativa, aumentando a sua competitividade no mercado.

A longo prazo, mantém uma excelente condutividade térmica, resistência à compressão e estabili-

As chapas rígidas de isolamento térmico

dade dimensional, tudo em conformidade com os

DANOPREN XPS formam uma envolvente

requisitos das normas em caso de incêndio.

®

Building together
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SUSTENTABILIDADE
ECONOMIA
CIRCULAR

dos combustíveis fósseis. A economia

HS COOL ROOFING, são o único

circular propõe um novo modelo que

material de impermeabilização econó

otimiza os fluxos de materiais, energia

mica e tecnicamente viável adequado

A economia circular é uma iniciativa

e resíduos, e o seu objetivo é a eficiên

para reciclagem. Graças ao programa

europeia no quadro da Estratégia

cia da utilização dos recursos. Num

europeu ROOFCOLLECT® de recicla

Europeia 2020 que tem por objetivo

contexto de escassez e flutuação dos

gem de lâminas de PVC da Associa

reduzir tanto a entrada dos materiais

custos das matérias-primas, a econo

ção Europeia de Impermeabilização

como a produção de resíduos virgens,

mia circular contribui para a segurança

Sintética, ESWA, da qual a DANOSA

fechando os fluxos económicos e

do fornecimento e a re-industrialização

é membro, estes produtos são recicla

ecológicos dos recursos. O sistema

do território.

dos em toda a Europa, para posterior

As lâminas flexíveis de impermeabi

utilização como matéria-prima noutros

lização de PVC, como DANOPOL®

produtos.

linear da nossa economia atingiu os
seus limites e começa a vislumbrar-se
o esgotamento dos recursos naturais e

MATÉRIAS PRIMAS

PROJETO

PRODUÇÃO,
REELABORAÇÃO
RECICLADO

ECONOMIA CIRCULAR

DISTRIBUIÇÃO

RESÍDUOS
RESIDUALES

RECICLAGEM
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CONSUMO, UTILIZAÇÃO,
REUTILIZAÇÃO,
REPARAÇÃO

CERTIFICADOS AMBIENTAIS
DECLARAÇÕES
AMBIENTAIS DE
PRODUTOS (DAPs)
A crescente procura por parte dos
consumidores de informação ambiental
rigorosa para o design, construção e
manutenção de sistemas construtivos,
causou a introdução na norma am
biental europeia das denominadas
Declarações Ambientais de Produto
(DAPs). Estas ferramentas facilitam uma
informação objetiva, transparente e
comparável sobre o desempenho am

a norma EN ISO 14025. Esta infor

construção. De acordo com diferentes

mação permite que todos os agentes

critérios de pontuação, os edifícios

da construção tenham a informação

obtêm uma determinada classificação

ambiental dos produtos, até agora

que informa sobre seu desempenho

inexistente para a sua tomada de

ambiental. Estas certificações preci

decisão. As DAPs da DANOSA são

sam da informação do desempenho

documentos públicos disponíveis no

ambiental dos produtos que compõem

nosso site, na plataforma europeia

o edifício durante a sua vida útil.

ECOPLATFORM, na alemã IBU e na
sueca ENVIRONDEC.

CERTIFICAÇÕES
VERDES DE EDIFÍCIOS

biental de produtos DANOSA, graças

As certificações verdes de edifícios

à análise do seu ciclo de vida (ACV),

procuram promover uma construção

da extração de matérias-primas para

mais sustentável que tenha impacto

a sua fabricação até ao fim da sua

em benefícios económicos, ambientais

vida útil nos edifícios de acordo com

e sociais para todos os agentes da

CERTIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS:
LEED®

Consulte a pontuação dos nossos
produtos e sistemas na Plataforma de
Materiais do Green Building Council
Espanha (GBCe) para certificados
VERDE®, LEED® e BREEAM®
materiales.gbce.es

CERTIFICAÇÃO DE EDIFÍCIOS:
BREEAM®
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ESTANQUIDADE
À ÁGUA
IMPERMEABILIZAÇÃO
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Assegurar a correta estanquidade

Nesse sentido, os nossos sistemas

de produtos que impedem a sua

à água de um edifício signifi

de impermeabilização cumprem

penetração. Investir em sistemas

ca contribuir para o bem-estar

a função de proteção contra a

de impermeabilização de quali

dos seus utilizadores, para que

humidade, limitando o risco previ

dade implica aumentar a vida útil

possam manter a sua atividade

sível da presença inadequada de

do imóvel, minimizando os custos

industrial sem incidentes, além de

água ou humidade no interior dos

de reabilitação e manutenção do

reduzir o risco de que os edifícios

edifícios e nas suas superfícies

edifício, para além de salvaguar

se deteriorem estruturalmente,

como consequência da água pro

dar a segurança estrutural, as

minimizando os impactos ambien

cedente da precipitação atmos

suas condições de habitabilidade

tais associados ao ciclo de vida

férica, escorrimentos, do terreno

e a sua atividade industrial.

dos nossos produtos.

ou de condensações, dispondo

De acordo com este requisito técnico,

• Lâminas pré-fabricadas DANOPOL

a DANOSA oferece aos edifícios

de PVC (policloreto de vinilo) compos

industriais diferentes soluções de

tas por um material plástico aditivadas

impermeabilização. Dependendo dos

por plastificantes de alto peso molecu

requisitos de cada projeto e das ne

lar, estabilizantes e outros aditivos que

cessidades do promotor, oferecemos

dão à lâmina uma excelente durabili

diferentes sistemas de impermeabiliza

dade e reflexão solar.

ção no mercado:

• Produtos líquidos DANOCOAT, apli

• Lâminas pré-fabricadas GLASDAN

cados no local com uma tecnologia à

- ESTERDAN - POLYDAN - SELFDAN

base de POLIUREIAS PURAS através

à base de betume modificado com

da reação de um isocianato com

polímeros elastômeros SBS (estire

poliamina, aplicados a quente, que

no-butadieno-estireno) de grande

conferem uma membrana sem sobre

versatilidade na colocação em obra e

posições, de alta resistência química e

sua posterior manutenção.

mecânica.
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PROTEÇÃO
CONTRA O RUÍDO
ISOLAMENTO ACÚSTICO

Assegurar a correta proteção contra
o ruído implica melhorar a habitabilidade dos edifícios industriais
limitando, dentro de edifícios e em
condições normais de utilização, o
risco de perturbações ou doenças
que o ruído possa produzir aos
respetivos utilizadores.
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ACÚSTICA E SAÚDE
Especialmente em edifícios industriais,

cerimónias, salas de instalações, ele

deve ter-se em conta o isolamento

vadores, etc.) deverão ser considera

tanto do ruído aéreo como do ruído

dos sistemas de isolamento acústico

de impacto, entre zonas de atividade

nas superfícies das paredes, tetos

diferente. Portanto, em função das

e solos, que permitam desenvolver

diferentes zonas de utilização do edi

cada atividade sem perturbações ou

fício (atividade industrial, escritórios,

doenças aos utilizadores do edifício.

salas de reuniões, salas de
TRANSMISSÃO DO RUÍDO
Direto
Indireto ou lateral

Efeito do ruído prolongado
no organismo:
stress, problemas de sono,
falta de descanso,
hipertensão, ansiedade,
dor de cabeça,
problemas digestivos, etc.

120 dB
limiar do umbral
da dor

SAÚDE E NÍVEIS DE RUÍDO
Em decibéis (dBs)

0

Silêncio
Passos
Vento nas árvores
Conversa em voz baixa
Biblioteca
Escritório tranquilo
Conversa
Tráfico de uma cidade
Aspirador
Motocicleta com escape ruidoso
Concerto de rock

10
20
30
40
Nível proposto pela OMS
ao ar livre 55 dB

50
60
80
90

100
120

Martelo pneumático
Descolagem de avião
Explosão de um artefacto

130
150
180
0

50
Ambiente
silencioso

Ambiente
pouco ruidoso

100
Ambiente
ruidoso

150
Ambiente
perturbador

200
Ambiente
insuportável
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ILUMINAÇÃO NATURAL,
VENTILAÇÃO,
ACESSIBILIDADE
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Os sistemas de iluminação

otimizem o aproveitamento

acessibilidade às coberturas

por CLARABOIAS da gama

da luz natural, para além de

para a sua adequada

DANOLIGHT® contribuem para

lhes proporcionar sistemas

manutenção.

que os edifícios industriais

de ventilação natural e

SEGURANÇA EM CASO DE INCÊNDIO
SISTEMA COOL ROOFING

A reação ao fogo de um SISTEMA construtivo
é avaliada do ponto de vista dos requisitos
técnicos normativos de proteção passiva contra
incêndios na aplicação final de utilização
dos materiais que compõem o dito SISTEMA.

EXTERNO
Classificação: BROOF (t1)

Portanto, a reação ao fogo de produtos “nus”
que compõem os sistemas construtivos não
permitem determinar o comportamento do fogo
do sistema. Neste sentido, deverão sempre
apresentar-se testes de reação ao fogo dos

INTERNO
Classificação: Bs1d0

SISTEMAS construtivos e não dos elementos
individuais que os compõem, para avaliar
a sua idoneidade em conformidade com as
normas em vigor.
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ZONAS DE
ATUAÇÃO
* COBERTURAS
DE BETÃO
SISTEMAS:
NTV8,

* COBERTURAS
METÁLICAS
SISTEMAS:
NTV6, ACU1,
NTV1, XXX6

* PAVIMENTOS
TRÁFEGO RODOVIÁRIO

SISTEMAS: TVA1, TVA3

* INTERIORES
SALAS DE
* ESTRUTURAS
ENTERRADAS

MÁQUINAS
SISTEMAS:
SUF5, TRA3, TEF4

SISTEMAS: MUR1,
SOL1, LOS1

HÚMIDAS
* ZONAS
SISTEMA: HUM2

PILAR
* SAPATA
SISTEMA: R4,
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* Consulte o Manual de Soluções Danosa em www.danosa.com

Tendo em conta a maior parte das tipo

em COBERTURAS PLANAS, tanto em

isolamento acústico de condutas deste

logias de edifícios industriais destina

obras novas como em reabilitação. Em

tipo de INSTALAÇÕES, assim como

dos a LOGÍSTICA, ARMAZENAMEN

recintos INTERIORES oferecemos isola

a adequação de superfícies para

TO, RETALHO, CENTROS COMERCIA

mento termo-acústico para garantir a

PAVIMENTOS em função da utilização

IS, PRODUÇÃO E PROCESSAMEN

correta atividade e conforto dos utiliza

prevista, ou a impermeabilização e a

TO, a DANOSA pode contribuir em

dores destes edifícios nas suas diferen

segurança estruturais em ESTRUTURAS

diferentes zonas de atuação.

tes áreas de atividade. De igual modo,

ENTERRADAS.

Oferecemos soluções de impermea
bilização, isolamento, iluminação

a impermeabilização de depósitos,
zonas húmidas e fossos de elevadores,

COBERTURAS
SISTEMA:
COOL ROOFING
REF1, REF2, REF3,
REF4

INTERIORES
ISOLAMENTO
ACÚSTICO
SISTEMAS:
SUF1, DIV2

INTERIORES
ISOLAMENTO
ACÚSTICO
SISTEMAS:
DIV1, TEF3
CONDUTAS
SISTEMA: BAJ1,

*

*
COBERTURAS
AJARDINADAS
SISTEMAS:
INT1, INT2

*

COBERTURAS
TRANSITÁVEIS
SISTEMA:
TPD1, TPC1

*
FOSSOS DE
ELEVADOR
SISTEMA: FOS1

*

*

*
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COBERTURAS

As coberturas são o primeiro
elemento construtivo afetado
por patologias reclamadas em
sinistros em Espanha (1). De
facto, a humidade e as infiltra
ções costumam ser a patologia
mais comum que pode afetar de
forma significativa a atividade do
edifício.

(1) Fonte: Análise estatística nacional sobre patologias de
construção. Fundação MUSAAT. Abril 2016).

18

Para conseguir um comporta
mento adequado deste elemento
construtivo em toda a sua vida
útil, deverá ser contemplado um
sistema de impermeabilização
e isolamento executado correta
mente para garantir a estanqui
dade da água no edifício, assim
como garantir o correto compor
tamento do revestimento térmico
nesse caso.

Além disso, a cobertura alojará
os elementos para a correta
iluminação natural do edifício
através da cobertura, caso seja
necessário.
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SOLUÇÃO INTEGRAL
COOL ROOFING

PVC WALKWAY

EVACUM S.E.
DANOPOL® HS
COOL ROOFING

DANECRAN® 100

DANOPREN® PR

FONODAN® 900

SUPORTE METÁLICO

O objetivo da DANOSA, como
fabricante de produtos de construção
e design de sistemas construtivos, é
contribuir para garantir que a atividade
que se efetua no interior de uma nave
industrial se desenvolve sem incidentes
durante toda a sua fase de utilização.
Desta forma, o retorno sobre o investi
mento é garantido, evitando imprevistos
que possam afetar a rentabilidade do
negócio.
As coberturas planas desta tipologia de
edifícios são fundamentais para isso.
Deverão assegurar uma correta estan
quidade à água, iluminação natural e
um isolamento correto, tanto térmico
quanto acústico. Além disso, em caso
de incêndio, deverão ter uma excelen
te reação ao fogo no seu conjunto e
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estar equipadas com os elementos de
evacuação de fumos necessários para
minimizar as consequências do fogo e
os impactos económicos sobre a ativi
dade industrial.
Em função das necessidades de cada
projeto, a DANOSA pode oferecer até
5 sistemas de cobertura deck diferentes
a partir do suporte resistente metálico
em que todos os produtos necessários
são fabricados nas nossas instalações.
Sistema ACU2: Nos projetos em que é
necessário um isolamento acústico tanto
do ruído aéreo como do de impacto.

SISTEMA ACU2
Impermeabilização: Alta Durabilidade e
Reflexão Solar, DANOPOL® HS COOL
ROOFING.
Isolamento: Termo-acústico do ruído
aéreo e do de impacto, DANOPREN® PR
e FONODAN® 900.
Aplicações: Edifícios de atividade
sonora, tais como centros polidesportivos,
piscinas climatizadas, pavilhões
multiusos.
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SOLUÇÃO INTEGRAL
COOL ROOFING
Sistema REF1: Orientado para os
projetos onde é necessário um
importante revestimento térmico de
espessura mínima.
Sistema REF2: Focado nos projetos em
que são necessários materiais não
combustíveis para o isolamento
termo-acústico.
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Sistema REF3: Especialmente projetado
para onde seja necessário um isolamento termo-acústico misto com alta
resistência à compressão a longo prazo
para apoio de instalações.
Sistema REF4: Isolamento térmico de
alta resistência à compressão a longo
prazo para apoio de instalações e valores constantes de isolamento térmico
durante a vida útil do edifício.

REF1

Tipologia de edifício: Edifícios
Climatizados como matadouros,
armazéns de produtos alimentares,
servidores de telecomunicações.
Impermeabilização: Alta Durabilidade e
Reflexão Solar,
DANOPOL® HS COOL ROOFING.
Isolamento: Térmico de espessura
mínima, POLIISOCIANURATO.

REF2

Tipologia de edifício: Edifícios Industriais.
Impermeabilização: Alta Durabilidade e
Reflexão Solar,
DANOPOL® HS COOL ROOFING.
Isolamento: Termo-acústico não
combustível, Lã de rocha.

REF3

Tipologia de edifício: Edifícios comerciais.
Impermeabilização: Alta Durabilidade e
Reflexão Solar, DANOPOL® HS COOL
ROOFING.
Isolamento: Termo-acústico misto
não combustível de alta resistência à
compressão, DANOPREN® PR e Lã de
rocha.

REF4

Tipologia de edifício: Edifícios Logísticos.
Impermeabilização: Alta Durabilidade e
Reflexão Solar, DANOPOL® HS COOL
ROOFING.
Isolamento: Térmico com alta resistência
à compressão e isolamento térmico
constante, DANOPREN® PR.
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COBERTURAS METÁLICAS
SOLUÇÃO BETUMINOSA
Por vezes, em função da
tipologia do edifício, como
centros comerciais e edifícios
para a atividade de retalho,
o promotor precisa de ter um
sistema de impermeabiliza-
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ção que facilite a manutenção e reparação ao longo
da vida útil do edifício.
Nestes casos, os sistemas
de impermeabilização com
lâminas de betume modifica-

do satisfazem os requisitos
necessários para garantir a
estanquidade à água tanto
em construção nova como
em reabilitação deste tipo de
coberturas planas.

NOX2

CAMADA DUPLA FIXADA
MECANICAMENTE
DESCONTAMINANTE
Aplicação: Logística e Armazéns, Retal
ho, Centros Comerciais e Produção e
Processamento.
Produtos: POLYDAN NOX 180-60/GP
ELAST, ESTERDAN® FM 30 P ELAST + LÃ
DE ROCHA
Vantagens: Cobertura ecológica com
terminação fotocatalitica e de fácil repa
ração e manutenção.

NTV6

CAMADA DUPLA FIXADA
MECANICAMENTE
Aplicação: Logística e Armazéns, Retal
ho, Centros Comerciais e Produção e
Processamento.
Produtos: ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST + ESTERDAN® FM 30 P ELAST +
LÃ DE ROCHA
Vantagens: Versatilidade na colocação
em obra e fácil reparação e manutenção.

ACU1

COBERTURA ACÚSTICA
Aplicação: Cinemas, auditórios, pavil
hões multiusos e edifícios de atividade
acústica.
Produtos: ESTERDAN® PLUS 40/GP
ELAST + ESTERDAN® FM 30 P ELAST +
LANA DE ROCA + SYNTHETIC M.A.D.
Vantagens: Isolamento acústico do ruído
aéreo e acústico.

NTV1

REABILITAÇÃO
Aplicação: Reabilitação de coberturas
planas betuminosas.
Produtos: ESTERDAN® PLUS 50/GP
ELAST.
Vantagens: Sistema totalmente aderido
sem necessidade de novas fixações
mecânicas.
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COBERTURAS DE BETÃO
As coberturas planas de betão
normalmente são utilizadas usados
nos edifícios onde há estruturas de
betão para albergar outras atividades
ligadas à atividade principal, como
receções, escritórios, laboratórios de
controle de qualidade, instalações de
climatização, salas de conferências e
auditórios, zonas de estacionamento,
etc.

Neste tipo de coberturas prevalece
a estanquidade à água e o correto
isolamento térmico num sistema cons
trutivo integral. Normalmente neste
tipo de coberturas não há elementos
de iluminação natural ou evacuação
de fumos, em contrapartida em muitos
casos convertem-se em coberturas téc
nicas para localizar unidades exterio
res de climatização ou inclusivamente
superfícies ajardinadas e comuns para
os utilizadores desfrutarem do edifício.

COBERTURAS AJARDINADAS
INT1

COBERTURA AJARDINADA
INTENSIVA
Aplicação: Zonas ajardinadas com requisitos de
manutenção média-alta com instalações de rega
associadas.
Produtos: GLASDAN® 30 P ELAST + ESTERDAN®
PLUS 50/GP ELAST VERDE JARDIN + DANOFELT®
PY + DANOPREN® TR + DANODREN® JARDIN.
Vantagens: Sistema de impermeabilização
totalmente aderido, com excelente drenagem e
filtragem.

EXT2

COBERTURA AJARDINADA
EXTENSIVA
Aplicação: Zonas ajardinadas com requisitos de
manutenção baixos, sem instalação de rega e
mecanismo de retenção passiva de água.
Produtos: DANOFELT® PY + DANOPOL® FV +
DANOPREN® TR + DANODREN® R-20
Vantagens: Sistema não aderido sem necessidade
de novas fixações mecânicas.
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COBERTURAS TRANSITÁVEIS
NTV8

COBERTURA TRANSITÁVEL PARA
USO PRIVADO
Aplicação: Reabilitação e construção nova sobre
suportes rígidos.
Produtos: DANOPRIMER® + DANOCOAT® 250
+ DANOCOAT® PAS 700 + DANOCOAT®
NON-SLIP
Vantagens: Sistema líquido contínuo totalmente
aderido com alta resistência química e mecânica.

TPD1

COBERTURA TÉCNICA PARA
INSTALAÇÕES

Aplicação: Coberturas técnicas onde estão alo
jadas as instalações de ventilação, climatização,
etc. com acessibilidade limitada para fins de
manutenção de equipamentos.
Produtos: GLASDAN® 30 P ELAST + ESTERDAN®
40 ou ELAST VERDE JARDIN + DANOFELT® PY +
DANOLOSA®.
Vantagens: Sistema sem formação de pendentes
para disposição de máquinas na horizontal,
evitando fixações e perfurações na membrana
impermeabilizante.

TPC1

COBERTURA TRANSITÁVEL PARA
USO PÚBLICO
Aplicação: Reabilitação de coberturas planas
para uso pedestre público.
Produtos: GLASDAN® 30 P ELAST + POLYDAN
180-40 P ELAST + DANOFELT® PY.
Vantagens: Sistema de impermeabilização total
mente colado com alta resistência a punções.

TVA1

PARKING EM COBERTURAS
Aplicação: Construção nova e reabilitação de
coberturas planas para utilização de tráfego de
veículos pesados em áreas de estacionamento,
acesso de bombeiros, rampas de garagem, etc.
Produtos: GLASDAN® 30 P ELAST + POLYDAN
60 TF ELAST.
Vantagens: Sistema de impermeabilização
totalmente aderido de alta resistência a punções,
adequado para a descarga direta de aglomerado
asfáltico a quente ou camada de rodagem de
betão sem necessidade de camadas de proteção.
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INTERIORES
SISTEMAS DE ISOLAMENTO
ACÚSTICO
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SISTEMAS DE ISOLAMENTO ACÚSTICO
Especialmente em edifícios de ativi

acústica e lei da massa, mas também

dade industrial, é essencial executar

de sistemas massa-mola-massa para

sistemas de isolamento acústico no

solos e produtos multicamada com

interior dos edifícios para que permi

efeito vibrador de membranas acústi

tam a atividade das diferentes áreas

cas para baixas frequências.

sem que o ruído proveniente de zonas
vizinhas os afete.

As zonas de atuação serão recintos
como salões de cerimónias, escritó

Para este fim, deverão ser usados

rios, receções, salas de instalações

sistemas de isolamento acústico em

onde o isolamento acústico permitirá

paredes, tetos e solos que funcionem

assegurar a atividade em espaços

sob princípios não só de absorção

adjacentes.

SALA DE REUNIÕES
DIV1

DIVISÓRIA DUPLA DE ALVENARIA
TRADICIONAL
Aplicação: Sala de reuniões.
Produtos: IMPACTODAN®, CONFORDAN®,
DANOFON® e ARGONIV®.
Vantagens: Sistema de isolamento ao ruido de
impacto em pavimentos através de membrana
resiliente e produto multicamada para isolamento
ao ruido aéreo a baixas, médias e altas frequên
cias em divisória.

TEF2

TETOS FALSOS
Aplicação: Sala de reuniões.
Produtos: ACUSTIDAN® e M.A.D.®.
Vantagens: Sistema de isolamento ao ruido aéreo
a baixas, médias e altas frequências em divisória
horizontal.

Consulte o Manual de Soluções Danosa em www.danosa.com

29

ESCRITÓRIOS
SUF1

PAVIMENTO FLUTUANTE
ACABAMENTO LAMINADO EM
MADEIRA
Aplicação: Escritórios, receções, gabinetes, salas
de reuniões.
Produtos: IMPACTODAN®, FONODAN®,
M.A.D.® e ACUSTIDAN®.
Vantagens: Sistema de isolamento de ruído de
impacto para solos através de lâmina resiliente e
produto multicamadas para isolamento aéreo em
divisórias de baixa, média e alta frequência.

DIV2

DIVISORIA DUPLA EM GESSO
CARTONADO
Aplicação: Escritórios, receções, gabinetes, salas
de reuniões.
Produtos: IMPACTODAN® e FONODAN®.
Vantagens: Sistema de isolamento do ruído de
impacto para solos através de lâmina resiliente e
produto para isolamento aéreo como absorvente
acústico.
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Neste tipo de edifícios existem instala

aéreos e de impacto muito incómodos

correto para o ruído de imissão e tratar

ções que abrigam salas de máquinas,

e incompatíveis para o desenvolvimento

corretamente as possíveis pontes acústi

como salas de elevadores e instala

da atividade em escritórios, gabinetes,

cas nas superfícies

ções de bombagem de água. Nestes

salas de cerimónias, etc. Neste caso,

casos, o próprio funcionamento destes

as soluções “box in box” são fundamen

dispositivos pode ocasionar ruídos

tais para garantir um isolamento térmico

SALAS DE MÁQUINAS
SUF5

TRASDOSADO INTERIOR E
PAVIMENTO
Aplicação: Salas de máquinas, salas de instala
ções, instalações de bombagem, máquinas de
elevadores, etc.
Produtos: IMPACTODAN®, ACUSTIDAN® e
M.A.D.®.
Vantagens: Sistema de isolamento de ruído de
impacto para solos através de lâmina resiliente,
amortecedores de borracha e produto para isola
mento aéreo em divisórias de baixa, média e alta
frequência.

TRA3

TRASDOSADO EXTERIOR
Aplicação: Salas de máquinas, salas de instala
ções, instalações de bombagem, máquinas de
elevadores, etc.
Produtos: IMPACTODAN®, CONFORDAN®,
ACUSTIDAN® e M.A.D.®.
Vantagens: Sistema de isolamento de ruído de
impacto para solos através de lâmina resiliente e
produto para isolamento aéreo em divisórias de
baixa, média e alta frequência.

TEF3

TETO FALSO
Aplicação: Salas de máquinas, salas de instala
ções, instalações de bombagem, máquinas de
elevadores, etc.
Produtos: M.A.D.®.
Vantagens: Sistema de isolamento de ruído aéreo
a média, alta e baixa frequência.

Consulte o Manual de Soluções Danosa em www.danosa.com
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INSTALAÇÕES
As soluções para instalações

• DEPÓSITOS DE ÁGUA: Considera-se

• FOSSOS DE ELEVADORES: Nas

referem-se tanto à garantia de uma

a impermeabilização de depósitos de

zonas de fossos de elevadores é

correta estanquidade à água quanto

água, potável ou não, assim como

necessária a impermeabilização e

a um isolamento térmico correto para

depósitos de proteção contra incêndios.

proteção para garantir a estanquida

garantir o conforto interior do edifício.
Podemos distinguir diferentes zonas de
atuação em instalações:

• ZONAS HÚMIDAS: Nas zonas com
previsão de presença de água em
contato com o solo e paredes, será ne

de contra descargas e inclusivamente
possíveis pressões hidrostáticas nega
tivas devido a níveis freáticos altos na
estrutura enterrada.

• CONDUTAS: Neste caso,

cessária uma impermeabilização para

referimo-nos ao isolamento acústico

garantir a estanquidade contra possíveis

• FONTES E TANQUES ORNAMEN

correto das condutas de evacuação

humidades e goteiras. As zonas de tra

TAIS: A presença contínua de água

de águas, fecais e pluviais, no

tamento são vestiários, chuveiros, salas

nestas zonas requer uma impermeabili

interior dos edifícios com produtos

de máquinas de bombagem, cozinhas

zação de excelentes resistências mecâ

multicamadas.

e casas de banho.

nicas e inclusivamente químicas de fácil
aplicação inclusivamente em geometrias
curvas com a possibilidade de aplicar
diferentes cores de acabamento.

DEPÓSITOS DE ÁGUA
DEP1

DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL
Aplicação: Depósitos de água potável não
expostos a intempéries.
Produtos: DANOPOL® DW, DANOFELT®.
Vantagens: Impermeabilização de de
pósitos em contato com água potável de
acordo com o Regulamento Europeu (EU) nº
10/2011 da comissão de 14 de janeiro
de 2011 sobre materiais e objetos plás
ticos destinados a entrar em contato com
alimentos e o Decreto Real RD 140/2003
de 7 de fevereiro, em que se estabelecem
os critérios sanitários da qualidade da água
para consumo humano.

DEP2

DEPÓSITOS PARA PROTEÇÃO
CONTRA INCÊNDIOS
Aplicação: Depósitos de água para pro
teção contra incêndios expostos ou não às
intempéries.
Produtos: DANOPOL®, DANOFELT®.
Vantagens: Impermeabilização de depósitos
em contato com a água para instalações
de proteção contra incêndios com excelente
soldabilidade e adaptação a escoamentos
e embocaduras de condutas.
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EVACUAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
BAJ1

CONDUTAS DE ÁGUAS
PLUVIAIS E FECAIS
Aplicação: Condutas de águas pluviais e
fecais.
Produtos: FONODAN®.
Vantagens: Amortecimento de vibrações
por fricção do caudal contra as paredes
dos tubos e também proporciona isolamento
térmico.

ZONAS HÚMIDAS
HUM2

ZONAS HÚMIDAS
Aplicação: As zonas de tratamento são
vestiários, chuveiros, salas de máquinas de
bombagem, cozinhas, casas de banho,
etc.
Produtos: REVESTIDAN® Indoor.
Vantagens: Revestimento contínuo de fácil
aplicação por rolo e secagem rápida,
criando uma camada contínua sem sobre
posições.

FONTES E TANQUES
PFE1

FONTES E TANQUES
ORNAMENTAIS
Aplicação: Lâminas de água decorativas
como fontes e tanques.
Produtos: DANOPRIMER®, DANOCOAT®.
Vantagens: Sistema de impermeabilização
contínuo sem sobreposições, com excelente
aderência e adaptável a geometrias com
plicadas do suporte.

FOSSOS DE ELEVADOR
FOS1

FOSSOS DE ELEVADOR
Aplicação: Proteção e impermeabilização
de fossos de elevador.
Produtos: DANOCRETE® Protect Flex ou
ARGOTEC® Impermeable.
Vantagens: Revestimento contínuo à base
de argamassa flexível de dois componentes
ou argamassa impermeável de um compo
nente.
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PAVIMENTOS

Associados a estes edifícios indus

em alguns casos, com uma camada

triais, é comum encontrarmos super

impermeabilizante, que, em muitos

fícies para o tráfego de veículos,

casos, pode ser o acabamento final

quer ligeiros, como automóveis, quer

da superfície de trânsito para poste

pesados, como camiões. Nestas

rior sinalização das vias e cursos de

zonas são necessários sistemas de

trânsito.

impermeabilização aderidos de alta
resistência mecânica e inclusivamente,
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TRÁFEGO RODOVIÁRIO
TVA1

SUPERFÍCIES DE RODAGEM DE
AGLOMERADO ASFÁLTICO
Aplicação: Zonas de tráfego de veículos especial
mente em novas construções.
Produtos: CURIDAN®, GLASDAN®, POLYDAN®,
DANOFELT®.
Vantagens: Sistema de impermeabilização de
lâminas de betume modificadas aderidas de alta re
sistência a micro-organismos e oxidação apto para
a descarga do aglomerado asfáltico a quente sem
necessidade de camadas de proteção adicionais.

TVA2

SUPERFÍCIES DE RODAGEM
SINTÉTICA DE POLIUREIA PARA
REABILITAÇÃO
Aplicação: Zonas de tráfego de veículos especial
mente em reabilitação.
Produtos: DANOPRIMER®, DANOCOAT®,
DANOQUARTZ®, DANOFLOOR®.
Vantagens: Sistema com membrana de impermea
bilização e camada de rodagem com capaci
dade máxima para a pontear fissuras estáticas e
dinâmicas, mesmo em baixas temperaturas. Sem
sobreposições e excelente aderência, resistências
mecânicas, à abrasão e mudanças de temperatura.
Acabamento antiderrapante com resistência aos
raios UV. Quimicamente resistente a combustíveis,
líquido de refrigeração, sais de degelo, óleo de
motor e produtos de limpeza alcalinos.

TVA3

SUPERFÍCIES DE RODAGEM
DE BETÃO
Aplicação: Zonas de tráfego de veículos especial
mente em novas construções.
Produtos: DANOPRIMER®, DANOCOAT®, DANO
QUARTZ®, DANOFLOOR®.
Vantagens: Sistema com membrana de impermea
bilização e camada de rodagem com capacidade
máxima para a pontear fissuras estáticas e dinâmi
cas, mesmo em baixas temperaturas. Sem sobrepo
sições e excelente aderência, resistências mecâni
cas, à abrasão e mudanças de temperatura.
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PAVIMENTOS INTERIORES
A gama DANOFLOOR® represen
ta uma ampla gama de solos de
resina que dão resposta a um am
plo leque de soluções para cada
projeto, tanto do ponto de vista
funcional como estético. A procu
ra de qualidade e perfeição que
queremos para os nossos produtos,

fazem com que eles se destaquem
nas diversas funções que desem
penham, proporcionando uma
excelente resistência mecânica
e química, higiene, aparência,
comodidade e facilidade de manu
tenção.

Os sistemas de pavimentos
DANOFLOOR® são compostos
por uma camada de primário
DANOPRIMER®, sobre a qual se
aplica o revestimento de resina
DANOFLOOR® e um acabamento
de diversas opções de pavimentação
tanto em texturas como em cores.

SUPERFÍCIES COMERCIAIS E ESPAÇOS PÚBLICOS
PAV1

SUPERFÍCIES COMERCIAIS E
ESPAÇOS PÚBLICOS PEDESTRES
Aplicação: Superfícies de tráfego pedestre tais
como centros de saúde, escolas, escritórios e
espaços comerciais e de atendimento público.
Produtos: DANOPRIMER®, DANOFLOOR®.
Vantagens: Pavimento contínuo para espaços
públicos com possibilidade de personalização
e proporcionando conforto. Alta resistência ao
impacto e desgaste. Disponibilidade de textura
e cores.

PAV2

SUPERFÍCIES DE LOGÍSTICA E
ARMAZENAMENTO DE TRÂNSITO
PESADO
Aplicação: Espaços de armazenamento com
tráfego de veículos pesados para usos logísticos
e de armazenamento. Resistência ao desgaste.
Produtos: DANOPRIMER®, DANOFLOOR®.
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Vantagens: Pavimento com brilho e cor, aplicado
em diferentes espessuras permitindo superfícies
contínuas, sem absorção ou acumulação de suji
dade. De fácil limpeza e manutenção, excelente
dureza e durabilidade.

SUPERFÍCIES DE PRODUÇÃO E PROCESSAMENTO
PAV3

SUPERFÍCIES DE PRODUÇÃO E
PROCESSAMENTO
Aplicação: Espaços de produção e processamen
to tanto secos como húmidos.
Produtos: DANOPRIMER®, DANOFLOOR®.
Vantagens: Pavimento contínuo antideslizante de
fácil limpeza e manutenção e excelente dura
bilidade e dureza. Boa resistência química ao
desgaste e ao impacto.

SUPERFÍCIES PARA EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS
PAV4

SUPERFÍCIES (ESD) PARA
DESCARGA DE ELETRICIDADE
ESTÁTICA
Aplicação: Superfícies onde se localizam equipa
mentos elétricos, como fábricas, estabelecimentos
sanitários, etc.
Produtos: DANOPRIMER®, DANOFLOOR®.
Vantagens: Pavimento contínuo para evitar os
riscos de descargas de eletricidade estática para
evitar danos em equipamentos elétricos e até
incêndios ou explosões neste tipo de recintos.
37

ESTRUTURAS
ENTERRADAS
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A impermeabilização da estrutura
enterrada de betão dos edifícios
industriais é fundamental para
não comprometer a estabilidade
de todo o edifício. Para isso, será
necessário ter um sistema correto

MUR1

de impermeabilização e drena
gem, em paredes, soleiras, lajes de
cimentação e sapatas. Para além
disso, deverá existir um preenchi
mento correto das estruturas de
suporte apoiadas, de cimentação

e fixação com preenchimentos de
argamassa tipo grout para que
transmitam corretamente os esforços
das estruturas.

Aplicação: Proteção contra a humidade.
Produtos: IMPRIDAN, E30 P ELAST,
ESTERDAN, DANOPREN TR,
DANODREN H25 PLUS, DANOFELT y
TUBODAN
Vantagens: Membrana impermeabilizan
te auto-cicatrizante aderida, isolamento
térmico de alta resistência à compressão
e mínima absorção de água, sistema de
drenagem de alta resistência à compres
são.

SOL1

Aplicação: Proteção contra a humidade.
Produtos: DANODREN, POLYDAN,
CURIDAN, DANOFELT e DANOPREN TR.
Vantagens: Membrana betuminosa mono
camada aderida (SBS), isolamento térmico
de alta resistência à compressão e mínima
absorção de água, sistema de drenagem
de alta resistência à compressão.

ZAP1

SISTEMA DE ENCHIMENTO
PARA ESTRUTURAS APOIADAS,
FUNDAÇÕES E FIXAÇÕES
Aplicação: Estruturas apoiadas, fundações e
fixações.
Produtos: ARGOTEC® GROUT.
Vantagens: Grande fluidez, expansão con
trolada e grande aderência. Alta resistência
mecânica com propriedades de resistentes
térmica. Endurecimento rápido com pouca re
tração. Inclusão muito baixa de ar ou bolhas,
especialmente resistente a condições extremas.
Fácil aplicação e colocação em serviço devi
do à sua alta resistência a curto prazo.
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IMPERMEABILIZAÇÃO, ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO
PARA CONSTRUÇÃO NOVA E REABILITAÇÃO
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