


PRODUTOS Sustentáveis  
EPD
Uma Declaração Ambiental de Produto (EPD, Environmental Product Declaration) é um relatório 
completo e certificado, preparado de acordo com padrões internacionais (como ISO 14025, EN 
15804) que documenta os efeitos ambientais de um produto no seu ciclo de vida.

COMO?



PRODUTOS Sustentáveis  
Análise do ciclo de vida do produto com a metodologia padronizada LCA (Life Cycle Assessment). 
É a avaliação dos impactos ambientais do produto durante todas as fases da sua vida: desde a 
extracção das matérias-primas que compõem a sua formulação, até à eliminação final. 



PRODUTOS Sustentáveis  
PARAMETROS:
Os impactos analisados são vários: desde o mais conhecido aquecimento global provocado pelas 
emissões de gás efeito estufa  (Global Warming Potential, também conhecido como Carbon
Footprint ou Pegada de Carbono) até à  eutrofização ou eutroficação (crescimento excessivo de 
plantas aquáticas, que provoca o empobrecimento da fauna aquática), a redução da camada de 
ozono, a transformação de poluentes em substâncias ácidas (provoca as chuvas ácidas), a redução 
dos recursos naturais e outras mais.
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PROJETOS Sustentáveis  

Centro de Sustentabilidade Siemens - Londres 



PROJETOS Sustentáveis  

Mapletree Business City - Singapura
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PROJETOS Sustentáveis  

Braço de Prata - Lisboa



Certificações
Certifications

EPD

Foi atribuido á MAPEI a certificação Certiquality em 2016 pelo seu processo de
atribuiçãodeEPD́s .OsEPD́sdescrevemosimpactosambientaisdeumprodutoao
longodeseuciclodevida,medindoimpactoscomametodologiadeLCApadronizada
(AvaliaçãodoCiclodeVida)
MAPEIwas awarded Certiquality certification in 2016 for their EPD(Environmental Product Declaration)
issuing process. AnEPDdescribes the environmental impact of a product throughout its entire life
cyclebymeasuringits impactusingstandardisedLCA(LifeCycleAssessment)methods.

EMICODE EC1 PLUS - EMICODE EC1  
EMICODE EC1R PLUS - EMICODE EC1R

Todos os produtos MAPEI da linha ECO são certificados com a marca emicode EC1 e
EMICODE EC1 PLUS "produtos de emissão muito baixos de substâncias orgânicas voláteis" de
acordo com as directrizes emitidas pela GEV (Associação de Controle de Emissões) materiais de
construção).

All MAPEIECOproducts are certified and labelled EMICODEEC1and EMICODEEC1PLUS“products
with very low emissionofvolatile organic compounds” in compliance with the guidelines issued
byGEV(aGermanbodywhichmonitorsemissionsfromconstruction materials).

BLAUER ENGEL

O Blauer Engel destaca-se de outros sistemas de classificação e avaliação porque não está
dividido em classes diferentes, mas uma única certificação: o produto está ou não está de acordo
com a marca. O rótulo certifica que o produto é muito baixo em emissões de VOC´s e não contém
substâncias perigosas.
BlauerEngeldiffers fromother rating andevaluationsystemsbecauseit is notdivided into different classes,
but is rather asingleclassification: theproducteithercompliesordoesnotcomplywith BlauerEngel.
Thelabelcertifies theproducthaslow emission levelof VOCandnodangerous substances.

LOGO SANITAIRE - Émissions dans l’air intérieur

O logotipo sanitaire é um selo obrigatório em França, em produtos de construção para interior. É semelhante ao rótulo de energia para
eletrodomésticos,edestacaaclassedeprodutos(A-omelhor,Copior)emrelaçãoàsemissõesdesubstânciasorgânicasvoláteis(VOCs)para
aproteçãodaqualidadedoarinteriore,consequentemente,asaúdedoutilizadorfinal.

Thesanitaire logo is mandatory in France, andmust beapplied onall construction products for internal use. It is similar to the energy
efficiency labelappliedonhouseholdappliances,andindicates theclassof theproduct (A+ is thehighestandCis the lowest) regarding
theemissionof volatile organiccompounds(VOC)to safeguardthe quality of indoorair and,asaresult, the healthof final users.

Tecnologias Mapei
Mapei technologies
AMAPEIdesenvolveuoconceitode"InovaçãoVerde"eaplicou-aatodosaquelesprodutosque,alémdeatenderem
ao protocolo LEED, possuem requisitos adicionais que melhoram o conforto do ambiente em que são aplicados e
preservamasaúde doAplicador.MarcostecnológicosreaisquepertencemapenasaosprodutosMAPEI.

MAPEIhasdevelopedtheconceptof “Green Innovation” andit hasapplied it to all thoseproductswhich, apart from
meeting the LEEDprotocol, alsohaveother characteristics to improve environmental comfort in the areas where
they are applied and safeguard the health of users. Real technological objectives you will only find in MAPEI
products.
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Estratégias de economia de 
energia

Racionalização do consumo de 
energia e soluções de economia de 

energia nos edifícios.

TecnologiaBioblock®

Tecnologia inovadora que impede a 
formação de musgo

Estratégias de educação verde
Cursos específicos para aplicadores 

para o uso de materiais MAPEI 
ecológicos.

Tecnologia LowDust
Reduz significativamente a quantidade de pó 
libertado no ambiente durante a produção e 

a utilização.

Gestão ambiental global
MAPEI é membro  no  programa mundial  de 

empresas  químicas  de Cuidados Responsáveis.

Suportando programas 
verdes a nível global

Produtos MAPEI contribuem para 
protocolos de construção eco 
sustentáveis em todo o mundo.

A história de um compromisso
Produtos certificados para a indústria da 
construção respeitam o bem-estar do 

meio ambiente e do utilizador final.

D&P para qualidade do ar nas 
nossas casas

Formulação de produtos e sistemas 
com emissões orgânicas voláteis muito 

baixas.

As estratégias
"Reduzir, reutilizar, reciclar“

Redução de resíduos, e uso de materiais reciclados.

Produtos que ajudam a 
proteger o meio ambiente

70% das pesquisas para o desenvolvimento 
de produtos ecológicos.

Estratégias logísticas de 
transporte

Redução do consumo de combustível e 
poluição, favorecendo o transporte 
ferroviário em comparação com o 

transporte ferroviário.

Construímos 
um futuro 

sustentável 
juntos

TecnologiaUltralite
Adesivos ultraleves, permitindo maior 
rendimento, menos esforço e menor 

impacto ambiental reduzindo o consumo 
dos transportes.

Construção de edifícios verdes
As  instalações mais recentes  de produção da 
MAPEI foram projectadas e construídas para 
obter certificação LEED.

Os 14 exemplos da natureza verde da Mapei 

Avaliação do ciclo de vida do produto
Equipas internas especializadas em avaliar  o impacto 
ambiental ao longo do ciclo de vida de seus produtos.






