
REVESTIMENTOS DE FACHADA 
E SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO 
Selecionar os materiais certos para manter as pessoas seguras é essencial



INTRODUÇÃO AO REVESTIMENTO DA FACHADA VENTILADA 
 4 Geral
 5 Estrutura de suporte do substrato
 5 Isolamento térmico
 5 A caixa-de-ar e a contenção de fogo
 5 Subestrutura 
 5 Revestimento

AS VANTAGENS DA FACHADA VENTILADA
 6 Proteção contra condensação e mofo
 6 Proteção térmica no inverno
 6 Armazenamento de calor interno
 6 Proteção térmica no verão
 6 Proteção da parede de suporte de carga 
 6 Proteção contra chuva
 6 Reciclagem

NOÇÕES DE FOGO
 7 Classificações nos regulamentos de incêndio
 7 Categorias de edifícios
 9 Reação ao fogo
 15 Resistência ao fogo

TIPOS DE MATERIAIS DE REVESTIMENTO
 16 HPL
 16  Painéis de compósitos minerais
 16 Fibrocimento
 16 Painéis feitos de fibras de lã de rocha
 16 ACP ou ACM

DESEMPENHO DO REVESTIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO
 17 Geral
 17 Comparação de valores PCS

DETRITOS
 19 Geral

TOXICIDADE
 21 Geral

REFORÇOS COLADOS
 23 Geral

CONTEÚDO



4 ALUCOBOND® Revestimentos de fachada e segurança contra incêndio PT

Em edifícios residenciais, edifícios médios ou altos, edifícios públicos, 

por vezes é complexo saber quais as regras a aplicar em termos de 

segurança contra incêndios e como as aplicar.

Como especialistas em revestimento de fachadas em compósito alumínio 

(ACM), é nosso dever informá-lo, orientá-lo, de forma simples e clara, 

de modo a evitar a utilização de produtos que não sejam adequados 

ao seu tipo de projeto.

INTRODUÇÃO AO REVESTIMENTO DA FACHADA VENTILADA 

Uma fachada ventilada é uma construção com uma caixa-de-ar entre o 

isolamento e o revestimento. Essa caixa-de-ar é aberta na parte supe-

rior e inferior e o revestimento também tem pequenas juntas abertas. A 

temperatura sendo mais baixa na parte superior do que na parte inferior, 

cria uma ventilação natural da fachada de baixo para cima. A zona de 

ventilação regula a temperatura, diminui a amplitude térmica, economiza 

energia e prolonga a vida dos materiais.

Componentes de revestimentos da fachada ventilada:

INTRODUÇÃO 
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Estrutura de suporte do substrato
A estrutura de suporte do substrato é a estrutura de suporte de carga 

do edifício. Aceita as cargas aplicadas pela fachada. A subestrutura é 

ancorada à estrutura de suporte. Camadas de revestimento (por exemplo, 

gesso e outros revestimentos) geralmente não podem suportar cargas.

Isolamento térmico
É a camada de isolamento térmico entre a estrutura do substrato de su-

porte e a zona de ventilação traseira. Dependendo do material utilizado, 

o isolamento térmico também pode cumprir funções relacionadas com 

a proteção contra incêndio de isolamento acústico.

A caixa-de-ar e a contenção de fogo 
A caixa-de-ar (zona de ventilação traseira) é um espaço entre a face in-

terna do revestimento e a face frontal da parede ou o isolamento térmico 

através do qual o ar externo flui. As suas funções são de proteger as 

camadas inferiores da humidade, drenar a água da chuva e a condensação 

e reduzir a acumulação de calor no verão (tampão de temperatura tanto 

no verão quanto no inverno). No entanto, a ventilação pode causar o 

efeito de chaminé em caso de incêndio. As contenções de fogo evitam 

o “efeito chaminé”, compartimentando ou fechando a caixa-de-ar atrás 

da fachada e limitam a propagação do fogo e do fumo.

Subestrutura
Alumínio leve, aço, madeira, compensa as irregularidades da parede e 

suporta o revestimento externo.

Revestimento
Os revestimentos consistem em elementos com juntas abertas ou fecha-

das / subjacentes ou em elementos adjacentes ou sobrepostos. Eles 

funcionam como proteção contra intempéries e são uma característica do 

projeto da fachada; oferece uma infinidade de possibilidades estéticas.

INTRODUÇÃO 
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VANTAGENS DA FACHADA VENTILADA

1. Proteção contra condensação e mofo:
Não há nada que impeça a difusão do vapor, não há problemas com 

mofo e humidade, pois a fachada “respira espontaneamente”.

2. Proteção térmica no inverno:
O isolamento térmico localizado fora do edifício permite um isolamento 

completo, sem pontes térmicas ao nível da laje e das paredes divisórias. 

Os suportes penetram no isolamento, criam apenas pontes térmicas 

pontuais em vez de lineares, limitadas por um revestimento mais leve, 

menos suportes, portanto, menos pontes térmicas.

3. Armazenamento de calor interno:
A massa de armazenamento térmico nas paredes e tetos atenua com as 

variações de temperatura, melhorando assim o conforto interno.

4. Proteção térmica no verão:
O isolamento térmico externo protege contra o calor do verão. O espaço 

de ar permite que o calor excessivo seja ventilado para cima

5. Proteção da parede:
O isolamento térmico externo protege a parede contra rachadelas devido 

às flutuações de temperatura. O revestimento expande-se livremente e 

evita o contato direto da parede com as mudanças climáticas, melho-

rando a durabilidade do edifício.

6. Proteção contra chuva: 
A evacuação da água da caixa-de-ar e a evaporação de toda a humidade 

restante é efetuada pela zona de ventilação posterior. Se a fachada 

estiver molhada na caixa-de-ar devido às juntas abertas, a humidade 

evapora-se naturalmente graças à ventilação.

7. Reciclagem:
A fachada ventilada permite separar facilmente cada componente; os 

materiais de fachada utilizados são, portanto, também separáveis durante 

a desmontagem, facilitando assim a sua reciclagem.

VANTAGENS

1
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NOÇÕES DE FOGO

NOÇÕES DE FOGO

Para aparecer e se espalhar, o fogo precisa fisicamente de três elementos:

 - uma fonte de calor (fonte do fogo)

 - um oxidante: geralmente, oxigênio

 - um combustível (material)

Sob a ação de uma fonte de calor que atinge uma temperatura crítica, 

chamada de temperatura de ignição, o fogo surge durante a combus-

tão entre o oxigênio do ar ambiente e um combustível sólido, líquido 

ou gasoso.

Se um material entra em combustão, o calor gerado é transferido 

simultaneamente por radiação, convecção e condução. Portanto, é 

importante classificar os materiais de acordo com sua combustibilidade 

e sua aplicação.

Classificações nos regulamentos de incêndio
Os requisitos de segurança contra incêndio são baseados de curva do 

desenvolvimento de incêndio. 

As classificações de incêndio são divididas em 3 partes:

 - Categorias do edifício

 - Reação ao fogo

 - Resistência ao fogo

Categorias do edifício
O tipo de uso de um edifício determina os requisitos a aplicar em termos 

de projeto de segurança contra incêndio. No início de um projeto e durante  

a fase de planeamento, o projetista deve definir a operacionalidade e a 

classe técnica que o edifício deve cumprir.

 - Moradias: regulamento de construção 2019, documento B aprovado, 

volume 1

 - Edifícios que não sejam habitações: o regulamento de construção 

2019, documento B aprovado, volume 2
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NOÇÕES DE FOGO

Nota: classes de incêndio de acordo com BS EN 13501-1
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Reação de fogo
As classificações nacionais são usadas há muito tempo no projeto de 

fachadas em edifícios. A recente tragédia da Grenfell (Londres) encerrou 

seu uso em projetos de construção. A “classe 0” na Grã-Bretanha ou a 

“classificação M” na França abrange apenas a propagação da chama no 

material de revestimento. Por exemplo, o material compósito de alumínio 

(ACM) com um núcleo de polietileno (núcleo PE) em combinação com 

isolamento combustível usado no edifício Grenfell era um material de 

classe 0 (classe D de acordo com BS EN 13501-1), enquanto o ACM 

FR ou A2 (Retardante de Fogo ou Não Combustível), que possibilitaria 

evitar essa tragédia, também seria classe 0. Não houve diferenciação 

entre materiais seguros e de risco, o que levou ao uso do produto mais 

barato: ACM PE.

Os governos entenderam isso agora, depois de comparar os diferentes 

métodos de teste nacionais e europeus. Essa situação levou as autori-

dades a substituir sua classificação nacional pela classificação europeia 

de acordo BS EN 13501-1, conhecido como "Euroclasses", que abrange 

as diferentes fases do incêndio.

Um produto classificado como Euroclasses e que foi submetido à clas-

sificação europeia deve passar por 4 métodos de teste que simulam as 

3 primeiras fases do desenvolvimento do fogo:

Desenvolvimento e propagação do fogo ao longo do tempo

NOÇÕES DE FOGO
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NOÇÕES DE FOGO

Teste de inflamabilidade ISO 11925-2

O objetivo deste ensaio é avaliar a inflamabilidade de uma amostra colo-

cada verticalmente e submetida a uma pequena chama (0,8 kW) que ataca 

a borda e / ou a superfície do material num ângulo de 45 °. Exposição à 

chama por 15 ou 30 segundos.

Um pequeno recipiente contendo duas camadas de papel de filtro é 

colocado debaixo do material a ser testado, com a finalidade de recol-

her quaisquer gotículas e/ou resíduos inflamáveis e para determinar a 

inflamabilidade do papel de filtro.

Durante e após o ataque da chama, o percurso da chama é inspecionado 

para verificar se esta atinge a marca de 150mm durante o tempo de teste 

de 20 ou 60 segundos após a exposição, seguindo a classe a atingir.

Teste SBI (item de queima única) EN 13823

Este teste SBI é utilizado para estimar a contribuição de um material 

para a propagação de um incêndio. Este é simulado utilizando um objeto 

em chamas colocado no canto de uma sala e transmitindo um fluxo de 

calor para as paredes vizinhas.

O material é colocado contra duas paredes verticais de dimensões 

desiguais, formando um ângulo de 90 °. O painel pequeno mede 0,5 m 

x 1,5 m, o grande 1 m x 1,5 m. O corpo de prova é exposto durante 20 

minutos às chamas de um queimador com intensidade de aproximada-

mente 30 kW, localizado no canto interno das duas paredes.

Os parâmetros de classificação do teste SBI são o índice de taxa de 

crescimento do fogo (FIGRA), propagação da chama lateral (LFS) e 

liberação de calor total (THR600s). Os parâmetros de classificação adi-

cionais são definidos pela produção de fumo como o índice de taxa de 

crescimento de fumo (SMOGRA) e produção total de fumo (TSP600s), e 

para gotículas e partículas em chamas de acordo com a sua ocorrência 

durante os primeiros 600 segundos do teste.
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NOÇÕES DE FOGO

Teste de potencial calorífico bruto ISO 1716

Este método permite determinar a quantidade máxima de calor emitida 

pela combustão completa de um material, quantidade de calor denomi-

nada “potencial calorífico” e expressa em MJ / kg.

O potencial calorífico é calculado com base no aumento da temperatura, 

levando em consideração as perdas de calor e o calor latente do vapor 

de água.

A massa específica (geralmente 0,5 g) do produto pulverizado ou frag-

mentado é colocada num cadinho, misturada com uma quantidade idên-

tica de aditivo combustível (óleo de parafina). Os cabos de ignição são 

introduzidos no suporte, que está em contato direto com a peça de teste. 

Assim que o suporte é colocado na bomba colométrica de alta pressão, 

ele é preenchido com oxigênio e, em seguida, submetido a uma pressão 

crescente até explodir.

O potencial de calor em MJ / kg é então convertido em MJ / m2 de acordo 

com o peso e a espessura do material, este valor é muito importante para 

determinar o quão seguro é o revestimento.

Teste de não combustibilidade ISO 1182

O ensaio é realizado em corpos de prova cilíndricos de 45 mm de diâmetro 

e 50 mm de altura, mantidos verticalmente por um suporte num forno a 

750 ° C. Termopares medem a temperatura do forno.

O teste continua por 60 minutos ou até que o equilíbrio da temperatura 

seja alcançado. Três critérios de classificação são definidos com base 

no aumento da temperatura (ΔT ≤ 30 ° C ou 50 ° C), na perda de massa 

(Δm ≤ 50%) e na duração da ignição (0 ou ≤ 20 segundos).

A partir dos resultados destes diferentes testes, a classificação Euroclass 

é determinada com os seguintes 3 critérios:

 - Contribuição para o fogo:

 A1 e A2: nenhuma contribuição significativa para o fogo = material  

 não combustível

 B: contribuição muito limitada para o fogo = material de baixo teor  

 combustível

 C: contribuição limitada para o fogo = material combustível

 D: contribuição média para o fogo = material combustível

 E: contribuição significativa para o fogo = material combustível satis 

 fazendo o teste de ignição por 20 segundos

 F: material não classificado ou facilmente inflamável

 - Opacidade do fumo (s para "fumo"):

 S1: produção de fumo muito baixo

 S2: limitada produção de fumo

 S3: alta produção de fumo
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 - Gotejamento (d para "gotícula"):

 D0: gotículas flamejantes inexistentes

 D1: gotículas flamejantes persistentes até 10 segundos

 D2: gotículas em chamas

Resumo:

ALUCOBOND® PLUS (classe B-s1, d0) é um material com contribuição 

muito limitada para o fogo, material de baixo teor combustível, com 

baixíssima produção de fumo, gotículas flamejantes inexistentes.

ALUCOBOND® A2 (classe A2-s1, d0) é um material sem contribuição 

significativa para o fogo, material incombustível, com baixíssima produção 

de fumo, gotículas flamejantes inexistentes.

Existem alguns casos particulares, por exemplo, materiais de revesti-

mentos para a construção A1 (por exemplo, metais sólidos pintados) 

necessitam de um teste SBI para verificar o comportamento ao fogo 

da superfície pintada.

NOÇÕES DE FOGO
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Testes de larga escala BS 8414

Os testes BS 8414 simulam o cenário de chamas emergindo de um in-

cêndio de um compartimento através de uma janela na base da parede 

(berço ≈ 400 kg de madeira ≈ 300 kW).

A parte 1 é feita em alvenaria.

A parte 2 é feita com moldura leve.

Duração do teste: Exposição 15 minutos / Observação 30 minutos

Falha de critérios no Reino Unido:

 - Temperatura acima de 600 ° C no nível 2, por um período de pelo 

menos 30s em 15 minutos.

 - Adicional: término antecipado do teste, se a chama visível ultrapassar 

as bordas da instalação de teste em 30 minutos.

Equipamento de teste de acordo com BS8414 2015

NOÇÕES DE FOGO
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Comparação da potência da fonte de fogo em diferentes testes:

ALUCOBOND® concluiu os testes à escala real de acordo com a BS 

8414, em seguida, obter uma avaliação de acordo com a BR 135:

 

ALUCOBOND® Sistema Substrato Isolamento
Barreira  
Caixa-de-ar

PLUS Rebitado
Paredes em 
madeira ou 
LSF*

Rockwool 
duoslab 80mm

Siderise 
Lamatherm RH25

PLUS Cassete Alvenaria
Rockwool 
duoslab 80mm

galvanizado aço

PLUS Cassete
Paredes em 
madeira ou 
LSF*

Rockwool 
duoslab 80mm

galvanizado aço

A2 Cassete Alvenaria
Rockwool 
duoslab 80mm

galvanizado aço

A2 Cassete
Paredes em 
madeira ou 
LSF*

Rockwool 
duoslab 80mm

Siderise 
Lamatherm RH25

Nota: * Paredes não estruturais constituída por elementos de madeira vertical ou LSF 

NOÇÕES DE FOGO



15ALUCOBOND® Revestimentos de fachada e segurança contra incêndio PT

Resistência ao fogo
resistência ao fogo é uma classificação que indica quanto tempo o sis-

tema construtivo pode resistir ao fogo após a ignição total (flashover) 

entre 2 quartos ou entre 2 edifícios.

A classificação europeia que se baseia em 4 critérios com um tempo 

em minutos (15-30-60-90-120-180-240 minutos), apenas 3 critérios são 

relevantes para sistemas de revestimento.

Resistência R aplicada a elementos de suporte de carga

R = resistência mecânica ou capacidade de suporte

Critérios segundo os quais é determinada a capacidade do elemento ou 

estrutura para suportar cargas e/ou ações especificadas. O elemento 

de construção deve resistir à exposição ao fogo, sob ações mecânicas, 

sem perda de estabilidade estrutural.

 - Perda de estabilidade

 - Velocidade de deformação ou deflexão (vigas)

 - Deformação vertical (colunas, paredes)

Resistência E aplicada aos elementos separadores

E = controle da chama e gás quente

A integridade demonstra a capacidade de evitar que chamas ou gases 

quentes passem pela divisória quando um lado for exposto ao fogo.

 - Sem passar chamas (ignição do algodão)

 - Sem rachaduras críticas

Resistência que apliquei aos elementos separadores

I = Isolamento Térmico

Critérios segundo os quais é determinada a capacidade de um elemento 

de separação impedir a passagem de calor. O elemento deve fornecer 

isolamento térmico suficiente para proteger as pessoas nas proximidades.

 - ΔTmax ≤ 180°C

 - ΔTaverage ≤ 140°C

O revestimento da fachada não precisa fornecer resistência ao fogo. No 

caso de revestimento da fachada, a resistência ao fogo é assegurada 

pela parede de suporte e pelo isolamento.

A resistência ao fogo é necessária apenas para barreiras da caixa-de-

ar (Firestop).

NOÇÕES DE FOGO
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QUAIS SÃO OS DIFERENTES TIPOS DE MATERIAIS DE REVESTI-
MENTO DE FACHADA?

HPL (High Pressure Laminate), composto por fibras de madeira ou 

papel (60-70%), com adição de um aglutinante à base de resina fenólica 

(30-40%). Todos esses componentes são inerentemente combustíveis 

e, portanto, têm uma reação fraca ao fogo. No entanto, pode ser mel-

horado adicionando retardadores ao fogo (HPL FR), mas o potencial 

calorífico desses materiais permanece alto. “HPL A2”, é um painel de 

preenchimento mineral com uma superfície HPL. É um painel com baixo 

potencial calorífico e tem um bom desempenho quanto à reação ao fogo.

Os painéis de compósitos minerais são placas facetadas moldadas em 

argamassa de resina de poliéster. A grande proporção de resina, que é 

inerentemente combustível, fornece um potencial de calor significativo. 

No entanto, pode ser melhorado com a adição de retardadores ao fogo, 

mas o potencial calorífico desses materiais permanece alto.

O fibrocimento é um material compósito composto por uma mistura 

homogênea de cimento, areia e celulose. O fibrocimento possui baixo 

potencial calorífico e, portanto, bom desempenho quanto à reação ao 

fogo.

Painéis de fibras de lã mineral e resinas termoendurecíveis. é um 

painel com baixo potencial calorífico e bom desempenho quanto à reação 

ao fogo. Em geral, a lã de rocha feita principalmente de basalto, uma 

rocha vulcânica, tem a particularidade de ser capaz de acumular calor 

(alta capacidade térmica) e restaurá-lo gradualmente (condutividade té-

rmica bastante baixa), o que, durante um incêndio, pode dar os serviços 

de emergência um  período maior de tempo para combater as chamas e 

evitar que o fogo propague. Existe o risco de combustão incandescente.

ACP ou ACM (Painéis ou Materiais Compósitos de Alumínio) são 

painéis compostos por duas folhas de alumínio, pintadas continuamente 

e coladas em cada lado por um núcleo. Existem 3 tipos de produtos 

compostos de alumínio no mercado:

 - Compósito de alumínio com núcleo PE (100% polietileno) - Estes 

painéis são combustíveis (classe D-E de acordo com BS EN 13501-1).

 - Compósito de alumínio com núcleo FR (aproximadamente 70% mineral) 

- equivalente ao ALUCOBOND® PLUS – Estes painéis são tratados 

com retardantes de chama e têm um bom desempenho em relação à 

reação ao fogo (classe B de acordo com a BS EN 13501-1). Potencial 

calórico (núcleo) ≤ 13,6 MJ / kg de acordo com o MHCLG 2020.

 - Compósito de alumínio com núcleo A1 / A2 (mínimo 90% mineral) – 

equivalente a ALUCOBOND® A2 – Estes painéis são incombustíveis 

e, portanto, apresentam um desempenho muito bom em relação à 

reação ao fogo (classe A1 / A2 de acordo com BS EN 13501- 1). Po-

tencial calórico ACM A2 ≤ 3,0 MJ / kg, potencial calorífico ACM A1 

≤ 2,0 MJ / kg.

MATERIAIS?
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DESEMPENHO DO REVESTIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO

Por que é que a massa combustível (PCS potencial de calor) dos 
materiais de revestimento é importante?
O potencial calorífico é a quantidade de energia produzida pela com-

bustão total de um material. Esta quantidade de energia determina a 

quantidade de calor que um determinado material traz a um incêndio. 

Quanto maior for a entrada de calor, maior será a propagação do fogo. 

Este valor expresso em MJ/kg é convertido em MJ/m2 no envelope do 

edifício, para comparação.

COMPARAÇÃO DOS VALORES DE PCS

Em geral, quanto mais baixo for o poder calorífico (valor do PCS em 

MJ/m²) de um produto, melhor será para a segurança contra incêndios. 

No que respeita aos sistemas de proteção contra a chuva, o valor do 

revestimento da fachada e o valor do isolamento utilizado devem ser adi-

cionados em conjunto. Comparámos a carga de incêndio dos diferentes 

materiais de revestimento com base em valores estáticos semelhantes, 

e a carga de incêndio do isolamento diferente na utilização da mesma 

resistência térmica U=0,2 W/m²K.

ALUCOBOND® A2 é um dos melhores revestimentos de fachada pos-

síveis com apenas 17 MJ/m2.

ALUCOBOND® PLUS é um produto intermédio retardante ao fogo que 

permanece abaixo de 80 MJ/m2.

DESEMPENHO DO REVESTIMENTO 
EM CASO DE INCÊNDIO

REVESTIMENTOS

+

=

ISOLAMENTOS 

CARGA TOTAL 
DE INCÊNDIO DA 

FACHADA
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Estimativa das diferentes cargas de fogo em casos bem conhecidos

O incêndio de um alojamento estudantil em Bolton em 2019. Este edifício 

foi equipado com um revestimento HPL em espuma PIR, obtemos uma 

enorme carga de incêndio de 256 + 216 = 472 MJ / m2.

Bloco de torres Lakanal House em Camberwell em 2009. Este edifício 

foi equipado com um revestimento HPL em espuma de poliestireno, 

obtemos uma enorme carga de incêndio de 256 + 111 = 367 MJ / m2.

Usando ALUCOBOND® A2 em combinação com lã de rocha, obtemos 

uma carga de fogo de 17 + 7 = 24 MJ / m2. O que é insignificante.

DESEMPENHO DO REVESTIMENTO EM CASO DE INCÊNDIO
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Existem duas razões para considerar os detritos:

 1. Não pôr em perigo os ocupantes e o serviço de emergência 

  durante a evacuação de um edifício

 2. Sem fogo secundário devido à queda de peças em chamas

A queda de elementos de revestimento, incluindo a estrutura de suporte, 

é progressiva durante o incêndio, sob a forma de peças que, dependendo 

dos materiais escolhidos, podem ser de tamanho e peso limitados e, 

portanto, sem risco. Ou pode ser em quantidade significativa, pesado 

e portanto perigoso

Estes objetos em queda permanecem na área da chama, e para o ALU-

COBOND® permanecem de tamanho e peso limitados.

ALUCOBOND® é um material com baixa queda de objetos durante 
um incêndio.

Isto pode ser explicado da seguinte forma:

Durante um incêndio, e durante uma simulação BS8414, a peça locali-

zada num lintel da fonte de incêndio atinge uma temperatura de cerca 

de 1000 °C, os materiais utilizados nesta parte da fachada (exemplo 

abaixo: superfície de 1,7m2) queimam, derretem, explodem ou simples-

mente expandem-se e, por conseguinte, provocam a rutura dos materiais 

circundantes.

DETRITOS
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A classificação do fogo desempenha um papel crucial na limitação da 

superfície exposta, um produto classificado B terá uma maior superfície 

destruída do que um produto classificado A2.

Felizmente, podemos limitar a queda de objetos:

 1. Uso de um revestimento o mais leve possível. Pois mesmo  

  materiais  com bom desempenho em relação à reação ao fogo 

  (classificação A1 / A2) mas pesados como cerâmica ou fibro- 

  cimento ou pedra painéis à base de lã etc. acabam por cair  

  dessa zona azul.

 2. O uso de um revestimento leve leva ao uso de suportes menores 

  e, portanto, limitando o peso dos objetos. O ALUCOBOND®  

  precisa apenas dos menores suportes do mercado.

 3. Usar um produto com o maior vão possível entre perfis, isso  

  significa menos perfis de suporte por m2 e, portanto, menos 

  queda de massa do perfil. O ALUCOBOND® tem uma ótima  

  rigidez que permite grandes vãos.

Analisando em pormenor, os relatórios de teste disponíveis (ex: MHCLG 

testa 8414), notamos que os detritos caem entre os 10 e 30 minutos, 

independentemente da combinação isolamento/ revestimento. Por 

conseguinte, é importante ter em consideração o peso e o tamanho 

máximo dos detritos, para além dos primeiros 10 minutos, mas também 

comparar os elementos da fachada de acordo com o peso total dos 

detritos gerados pelo fogo durante toda a duração do teste.

Comparação da quantidade de detritos durante o teste BS8414 de 

diferentes materiais de revestimento:

DETRITOS
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Frequentemente, os pedidos relativos à toxicidade dos materiais referem-

se à avaliação sanitária dos produtos de construção de interiores (AgBB, 

versão de Junho de 2012) para as emissões VOC (compostos orgânicos 

voláteis) e SVOC (compostos orgânicos semi-voláteis).

De acordo com o regulamento francês de VOC, ALUCOBOND® PLUS 
e ALUCOBOND® A2 atende aos requisitos da melhor categoria: 
classe A +.

Em caso de incêndio, o certificado VOC e SVOC já não é relevante para 

garantir a não toxicidade dos materiais. As chamas produzem grandes 

volumes de fumo no interior do edifício (mobiliário, aparelhos, tintas, etc.) 

e também no exterior. De facto, o fumo da fachada em chamas pode 

entrar no edifício antes do conteúdo de cada apartamento se acender, 

através das condutas de ventilação ou simplesmente através de uma 

janela aberta/ quebrada.

A inalação de fumo é conhecida por ser a causa mais importante de 
morte e a principal causa de lesão em caso de incêndio!

Se exposta ao fumo, a vítima fica incapacitada (inconsciente) e, a menos 

que seja salva, é provável que ocorra a morte. Incapacidade e letalidade 

podem ser estimadas em termos de Dose Fracionária Efetiva (FED), de 

acordo com a ISO 13571 (incapacidade) ou ISO 13344 (letalidade).

Quando o FED é igual a 1, as equações preveem que metade da popu-

lação exposta seria incapacitada ou morta.

ALUCOBOND® A2 está em conformidade com os requisitos de vagões 

ferroviários e túneis (por exemplo, LUL).

Depois das Grenfell, houve muitas investigações sobre o compósito 

de alumínio por laboratórios independentes. Não só em termos de 

propagação do fogo, mas também em termos de toxicidade. Isso traz 

uma vantagem considerável para os produtos ALUCOBOND® PLUS e 

ALUCOBOND® A2! Na verdade, eles são os únicos materiais de reves-

timento de fachadas que podem provar que não são tóxicos em caso 

de incêndio!

Existem 2 publicações diferentes disponíveis na internet comparando 

a toxicidade de diferentes compósitos de alumínio (PE, FR e A2) em 

combinação com diferentes materiais de isolamento:

 - Estudo de toxicidade do sistema de revestimento feito pelo Dr. Jim 

Glockling

 https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved- 

 document-b

 - Estudo do comportamento ao fogo da fachada pela Efectis e pela 

Universidade de Ulster

 https://efectis.com/wp-content/uploads/2018/05/Study_fire_behav- 

 iour_facadetest.pdf

 Neste estudo, as espessuras de isolamento não são representativas 

 das utilizadas para cumprir as normas térmicas em vigor (cerca de 50% 

 inferiores), o que tende a reduzir a influência do isolamento em com- 

TOXICIDADE

https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved-document-b
https://www.gov.uk/government/publications/fire-safety-approved-document-b
https://efectis.com/wp-content/uploads/2018/05/Study_fire_behaviour_facadetest.pdf
https://efectis.com/wp-content/uploads/2018/05/Study_fire_behaviour_facadetest.pdf
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 paração com o compósito de alumínio. Mas demonstrar, apesar disso,  

 a não toxicidade do ALUCOBOND® PLUS (FR) e do ALUCOBOND®  

 A2, e que a escolha do isolamento é muito importante, recomendam- 

 se as lãs minerais.

Contribuição de CO e HCN para a incapacidade (ISO 13571) em 30 

minutos para gases que entram numa sala de 50m³ provenientes do 

revestimento através da ventilação de 100 mm:

Contribuição de CO, HCN, CO2 e falta de O2 para a letalidade (ISO 

13344) em 30 minutos para gases que entram numa sala de 50m³ 

provenientes do revestimento através da ventilação de 100 mm:

TOXICIDADE
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A vantagem do ALUCOBOND® é que o tamanho das cassetes pode au-

mentar mesmo sob fortes ventos, colando um ou mais reforços invisíveis 

na parte traseira da cassete (linhas pontilhadas em azul).

Para verificar a influência do adesivo, um produto inflamável, sobre 

o desempenho ao fogo de nossos produtos. ALUCOBOND® PLUS e 

A2 foram, portanto, testados, por laboratório aprovado, para validar a 

utilização de vários reforços colados, comprovando assim que os nos-

sos materiais mantêm sua classificação nesta configuração. Somos o 

primeiro e único fornecedor de revestimento a garantir isso:

 - ALUCOBOND® A2 com reforços:

 Classe A2-s1, d0 (certificado n ° 319082903-A.REV1)

Faça a si mesmo as perguntas certas!

Alguns conselhos antes de escolher os materiais de fachada para 
o seu projeto:

1. Para todos os tipos de materiais

Solicite sempre os certificados Euroclass completos, com o campo de 

aplicação, a seguir verifique os seguintes pontos: 

 - A estrutura (madeira ou metal) faz parte do campo de aplicação?

 - Oisolamento é semelhante ao meu projeto? Em termos de clas- 

  sificação de fogo, espessura e densidade

 -  O espaço entre os painéis respeita o campo de aplicação?

 - O caixa de ventilação respeita o campo de aplicação?

 - A espessura da laca corresponde ao campo de aplicação?

Solicite sempre o relatório completo de classificação conforme BR135 

do produto de revestimento utilizado, pois fornece informações impor-

tantes quanto ao seu campo de aplicação e também a duração do teste 

(alguns relatórios de teste mostram uma duração de teste de 10 minutos, 

escondendo o que acontece depois: propagação de fogo e detritos). O 

sistema deve ser testado para a duração total (exposição 15 minutos / 

observação 30 minutos) e atender aos requisitos.

2. Para compósitos de alumínio em particular

Você deve saber que o compósito de alumínio é o único material de 

revestimento testado regularmente para controlar sua carga de incêndio 

(valor PCS), isso como parte da certificação BBA, auditorias e vigilâncias 

externas. O objetivo é ter certeza de que o compósito instalado no seu 

projeto terá uma carga de fogo estável e correta. 

 - O núcleo é fabricado pelos próprios fabricantes ou é pré-fabricado 

  por uma fonte externa? Quais são os certificados /verificar o 

  núcleo se este vier de uma fonte externa?

REFORÇOS COLADOS
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3. Como analisar as fragilidades do sistema construtivo durante um 

incêndio?

É relativamente simples saber visualmente as razões que levam aos 

diferentes tipos de incêndio na fachada:

 - O fogo está contido entre 2 andares: boa compartimentação entre  

  os 2 pisos, baixa carga de incêndio do isolamento e do revesti- 

  mento, barreiras de cavidade eficazes.

 - Se o fogo se espalhar rapidamente por vários andares atrás do 

  revestimento, na caixa-de-ar: baixa carga de incêndio do reves- 

  timento, a carga de isolamento contra incêndio deve ser verifi- 

  cada, barreiras de cavidade inexistentes ou ineficazes

 - Se o fogo se espalhar rapidamente por vários andares à frente  

  ao revestimento: carga de incêndio significativa do revestimento,  

  a carga de isolamento contra incêndio deve ser verificada, as  

  barreiras de cavidade devem ser verificadas.

 - O fogo se espalha rapidamente por vários andares e se espalha  

  quase simultaneamente dentro do edifício (chamas visíveis  

  através de cada janela queimada): Fraca compartimentação entre 

  pisos, passagem de chamas na laje e / ou na periferia das jane- 

  las. Uma boa compartimentação permite uma mudança de fase  

  entre as chamas da fachada e as chamas interiores. Carga de 

  fogo dos materiais e caixa-de-ar precisam ser verificados.

REFORÇOS COLADOS
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Next & Beyond.

3A Composites GmbH 
Alusingenplatz 1 
78224 Singen, Alemanha
info@alucobond.com
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