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EXUVENT.TECWOOL F 

DESCRIÇÃO 

Exuvent.Tecwool® F é uma argamassa projetada de lã de 

rocha e cimento e concebida especificamente para a prote-

ção contra o fogo de todo o tipo de estruturas e revestimen-

tos presentes nas obras. 

 

ENSAIOS 

Exuvent.Tecwool® F foi ensaiado em laboratórios ofici-

ais e acreditados pela ENAC e outras entidades interna-

cionais similares e conforme normativas EN, ASTM e 

outras. 

Encontra-se também testada de acordo com a especi-

almente exigente curva Americana UL. 

ACABAMENTO: 

• A solução Exuvent.Tecwool® F pode proporcionar diferentes 

acabamentos: 

Rugoso, liso, pintado, etc. em função da estética requerida. 

Para um acabamento liso deve-se passar um rolo de pintura uma 

vez terminada a projeção e pressionar levemente a argamassa 

húmida até conseguir o acabamento desejado. 

É possível pintar a argamassa com revestimentos acrílicos elásti-

cos que formem uma barreira à passagem do vapor de água; 

antes de proceder à pintura há que assegurar que a argamassa 

está completamente seca (aproximadamente 28 dias). 

Reação ao fogo:  

Não combustível/ Euroclasse A1. (de acordo com a EN 13501-1): 

FIGURA 1— ESTRUTU-

RAS METÁLICAS 

FIGURA 2— CONDUTAS 



 

 

EXUVENT.TECWOOL F 

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO: 

Máquina de aplicação: 

O processo de projeção deverá ser realizado com uma máquina adequada, esta impulsiona a argamassa Exuvent.Tecwool® F a 

seco pela mangueira até à boca e aqui é onde se realiza a mistura com abundante agua pulverizada, para proceder posterior-

mente a sua aplicacão. 

Antes da aplicacão: 

Antes de aplicar a argamassa sobre qualquer superfície, devemos ter em conta as seguintes considerações: 

A superfície a proteger estará limpa de pó, óleos, resíduos, partículas mal aderidas, restos de pintura, etc. 

É conveniente dar uma ligeira passagem de água na mangueira de aplicação para assim se eliminar a sujidade que possa ter o 

revestimento. Esta pulverização, também servirá para que se alcance um equilíbrio térmico entre a argamassa e a superfície 
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CUIDADOS: 

Exuvent.Tecwool® F é fabricado com componentes inorgânicos como lã de rocha, classificada segundo a Diretiva Europeia 

67/548 CEE, como Xi; R.38 (sustâncias isentas de risco para a saúde). 

Não é tóxica ou patogénica, não contém amianto e  sílica cristalina em estado livre e não é afetada por crescimento de fungos.  

LAJE DE CERÂMICA E VIGAS 

DE MADEIRA: 

1. Exuvent.Tecwool® F (23 mm de espessura) 

2. Malha metálica. 

3. Viga de madeira. 

4. Laje de cerâmica. 

5. Camada de pavimento (compressão) de 50 

mm de espessura. 

APLICAÇÕES: 

Proteção de estruturas metálicas (figura 1); 

Proteção de condutas (figura 2); 

Proteção de lajes de cerâmica e vigas de madeira (figura 3); 

Contacte-nos para outras aplicações. 


