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A Topeca foi fundada em 1992, é uma 
empresa com capitais 100% portugueses. 
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Figura nº 1 – Consumo Energético na 
Europa, dados obtidos Direção Geral Energia e Geologia, 
Fonte: Adene

Figura nº 2 – Consumo Energético em 
Portugal, dados obtidos Direção Geral Energia e Geologia
Fonte : Adene



REGULAMENTAÇÃO ENERGÉTICA E TÉRMICA EM EDIFÍCIOS

SCE - SISTEMA DE CERTIFICAÇÃO ENERGÉTICA DOS EDIFÍCIOS (DEC. LEI 118/2013, DE 20 DE AGOSTO)

A obrigatoriedade da emissão do Certificado de Desempenho Energético e da Qualidade do Ar 
Interior dos edifícios e respetivas frações utilizáveis, que atribui uma classificação de acordo com 
o respetivo desempenho em termos de consumo energético.

Fonte: ADENE 

REH - REGULAMENTO DE DESEMPENHO ENERGÉTICO DOS EDIFÍCIOS DE HABITAÇÃO (CAPÍTULO III SCE)

O REH estabelece um conjunto de regras a respeitar na elaboração dos projetos de edifícios 
visando:
• Satisfazer as exigências de conforto térmico na sua utilização, sejam elas de aquecimento ou 

arrefecimento, reduzindo ao mínimo o consumo de energia, de ventilação.
• Minimizar as patologias nos elementos da construção devidas a condensações superficiais ou 

internas a pontes térmicas), 

REGULAMENTO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO EM EDIFÍCIOS (PORTARIA N.O 1532/2008, DE 29 DE DEZEMBRO)

REGULAMENTO DE SEGURANÇA E AÇÕES PARA ESTRUTURAS DE EDIFÍCIOS E PONTES (DEC. LEI 235/83, DE 31 DE MAIO)

• Referente à ação do vento sobre um elemento da fachada do edifício, importa considerar três 
parâmetros principais: a altura acima do solo do elemento, o tipo de rugosidade aerodinâmica 
do solo, e o grau de exposição ao vento.



Quando falamos em construção sustentável. 
Pensamos como produzir produtos que respeitem o ciclo  desde a conceção, construção, 
manutenção e desmantelamento de edifícios.

E refere-se à: 
 Matérias-primas e processos eficientes,

 Otimização de recursos,

 Análise dos impactos no meio ambiente. 



As perdas e ganhos de energia através das 
fachadas estão estimadas em mais de 30% do 
total do edifício.

O isolamento térmico da fachada de um 
edifício é componente de extrema importância 
em termos de desempenho energético. 

24%

36%

31%

calor



O que é 
ETICS?



Vantagens do sistema



Reabilitação do edifício sem interferir na 
utilização do espaço interior.

Melhora o conforto higrotérmico do 
edifício ( no Inverno no Verão). 



Economia de energia e respeito do meio 
ambiente. (valores entre 30 a 50% de poupança  
energética para fazer face aos requisitos de conforto)

Renovação de fachadas com vários tipos de 
acabamentos finais permitindo diversidade arquitetónica de 
facil integração em ambientes citadinos ou rurais.  



O sistema que permite correção de  pontes 
térmicas.



Potencia a utilização da inércia térmica das paredes, estabilizando 
a temperatura interior da casa e evitando as variações térmicas 
desconfortáveis.

Potenciar a inércia térmica



Lã de Rocha
Painel de lã de rocha rígido não revestido
Isolamento de pontes térmicas, utilizado em o sistema de isolamento de 
fachadas pelo exterior, utilizado em obras novas e reabilitação.
Condutibilidade térmica: 0,038 W/mK
Classe Reação Fogo: A1  
Espessuras: 20, 30, 40 mm

Aglomerado de Cortiça
Aglomerado de Cortiça Expandido é um produto 100% natural 
vegetal, que provem da cortiça extraída  dos sobreiros. Cuja 
aglomeração dos aglomerados é efetuada com a resina da 
própria cortiça , completamente isenta de solventes.
Condutibilidade térmica: 0,040 W/mK
Classe Reação Fogo: B-s1, d0  
Espessuras: 10, 20,30, 40, 50, 60, 80, 100, 120 mm







Topcola therm

Colagem e regularização de placas de isolamento.
Ideal para a colagem de materiais isolantes  aplicado em suportes novos 
ou a reabilitar,

Reparação e proteção de fachadas degradadas por choques térmicos.

Aplica-se em interior e exterior.



Tuforte Arear 
Argamassa de regularização para sistema de isolamento térmico.
- Areado uniforme
- Hidrofugação reforçada
- Excelente Trabalhabilidade
- Ótima Aderência ao suporte 

Rebetop decor 
Revestimento orgânico colorido para acabamento de paredes e tetos, executados 
com  ETICS. 
Permite corrigir pequenas irregularidades dos suportes. 
Existe em várias texturas: Areado e Raidado
- Produto flexível, 
- Otima resistência superficial
- Excelente aderência.
- Impermeável à água e permeável ao vapor de água.



ETICS

7 163 062 m2

Evolução consumo de argamassas para ETICS em Portugal, Fonte: APFAC



Esta nas nossas mãos continuar a construir edifícios, cidades e países sustentáveis.



Andreia Rodrigues

andreia@topeca.pt

930469046


