
 

As informações nesta ficha técnica são o resultado de ensaios constantes. Todavia, declinamos a nossa responsabilidade no caso de aplicação defeituosa. É aconselhado 

um  ensaio prévio antes de aplicação geral. No entanto, os nossos especialistas encontram-se à vossa disposição para solucionar os problemas existentes. 

M0700 

Eurotérmic   - Pintura térmica e impermeável 

 Descrição do Produto: Eurotérmic é um revestimento de pintura térmica formulado com partículas 

esféricas de vidro de elevada resistência, formando uma capa espessa e impermeável, isolante térmicamente. 

Este produto foi concebido para impermeabilizar e isolar térmicamente (2 em1) empenas, fachadas,terraços e 

coberturas, reduzindo a temperatura em 8 a 10 graus. Este tipo de fórmula foi utilizado pela NASA para formar 

escudos protectores aos UV.s.  

Campos de aplicação: - Fachadas, Terraços, Coberturas de Fibrocimento, telhas, chapas - Caravanas, 

Autocarros, Camiões. - Canalizações de água e tubagens de AC. Vantagens: - Fácil aplicação - Isola e Impermea-

biliza - Reduz a temperatura entre 8 a 10 graus no interior - Reduz o custo de energia até 40% inclusivamente 

em sistemas de ar condicionado - Não e tóxico, sem solventes.  

Características técnicas: - Impermeável 100%, Isolante Térmico reduz 8 a 10 graus, reduz até 30% 

perdas de calor. - Elasticidade: 100 a 200% - Aderência: A cimento, betão, telas asfàlticas, chapas, fibrocimento, 

telhas,etc... - Densidade: 1.00 : 0.03g/cm3 - Ferramentas: Rolo Antigota, Trincha ou Airless. - Consumo : 1 a 

1.5kg/m2 em +-3 demãos. - Cores: Branco. - Este produto não é tóxico nem inflamável.  

Técnicas de aplicação: - Aplicar sempre a 1ª demão diluída com 5 a 10% de água. - Aplicar a 2ª e 3 de-

mão sem diluição. - O suporte deve estar seco e limpo. - Lavar as ferramentas após a aplicação com água. Acon-

dicionamento: Baldes de plástico de 15kg. Deve armazenar em lugar fresco.  

   Telhado isolado com Eurotermic Branco e cor de Telha.                          Residenciais com pintura térmica.  

Reduz a fatura da energia eléctrica. Reduz a temperatura da superfície em 10 a 15 graus. Reduz as dilatações 

dos materiais (stress) prolongando a vida dos mesmos. Durante o inverno evita perdas de calor do interior 

para o exterior. E de verão, mantém o interior com a temperatura ambiente sem o normal aumento da mes-

ma. Impermeabilizante eficaz e excelente permeabilidade, evitando condensações. 
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