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EXUVENT.TECFILL 

DESCRIÇÃO 

Exuvent.Tecfill é uma lã de rocha de origem vulcânica especialmente indicada para projectar mecanicamente. 

APLICAÇÕES 

Isolamento térmico e acús�co de camaras de ar de muros de dupla folha, proporcionando além disso um grande leque de opções de apli-

cação no setor da construção e da indústria. 

Graças à sua baixa condu�vidade térmica, é possível obter uma alta eficiência térmica com  Exuvent.Tecfill na zona envolvente do edi@-

cio que faz com que o produto seja economicamente rentável. 

Entre as diferentes aplicações pode ser destacada a mul�tude de aplicações sobre muros de dupla folha como: 

 Ladrilho cerâmico 

 Blocos de betão 

 Painéis Metálicos �po sandwich 

 Alvenaria 

INSTALAÇÃO 

Instalação rápida e fácil. 

A aplicação de Exuvent.Tecfill  é rápida e simples, é possível obter em pouco tempo o isolamento desejado, sem grandes obras e de 

forma limpa. 

Um operário especializado, acreditado pelo fabricante, realiza a operação nos seguintes passos: 

1. Verificar o estado da cavidade, percebendo se se verificam as condições ó�mas de aplicação 

2. Enchimento de todos os ori@cios que se encontram na estrutura onde será projetada a argamassa, de modo a garan�r uma repar-

�ção ideal do material na cavidade 

3. Projecção do material. O Exuvent.Tecfill  é projectado em seco, evitando desperdício de material, manchas, gotejamentos, etc. 

VANTAGENS 

 Eficiente isolamento térmico e acús�co, sem necessidade de obra 

 Facilidade e rapidez de instalação 

 Poupança energé�ca e económica 

 Produto incombusJvel, indicado para a Proteção Passiva contra Incêndios 

 Ligeiro. Densidade de 80 kg/m2 +/- 10% 

 Não tóxico 
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EXUVENT.TECFILL 

ISOLAMENTO ACÚSTICO 

Devido às suas caracterís�cas estruturais, o Exuvent.Tecfill proporciona uma melhoria significa�va do nível de isolamento acús�co. 

ARMAZENAMENTO 

Sacos de aproximadamente 15 kg +/- 10 % (100 litros) 

Devem ser armazenados no interior e na sua palete original 

SEGURANÇA E SAÚDE 

No manuseamento de Exuvent.Tecfill devem ser �das em conta as seguintes precauções: 

 U�lização de luvas de proteção 

 U�lização de óculos de proteção 

 Respeitar as medidas de trabalho usuais. 

CARACTERÍSTICAS 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

Massa Volúmica 
Nominal 80 kg/m3 +/- 10 % 

Condu�vidade 
Térmica 0,038 W/m.K 

Reação ao Fogo A1 

Ponto de Fusão > 1350 ºC 

Comportamen-
to Biológico 

Não afetado por microorganismos;Não Apo-
drece; Quimicamente Neutro. 

Resistência 
Térmica 

Espessura R (m2k/W) 

30 0,79 

40 1,05 

50 1,31 

60 1,57 

70 1,84 

80 2,1 

90 2,36 

100 2,63 

110 2,89 

120 3,15 

130 3,42 

140 3,68 

150 3,94 

160 4,21 

170 4,47 

180 4,73 

190 5 

200 5,26 


