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Novos modos de construção sustentável, incluindo construção leve

Descarbonização dos processos industriais dos nossos clientes

Rumo a 75% das 

vendas
a partir de soluções sustentáveis 

em 2025 (72% em 2020)

Quase 1.3 mil milhões
de toneladas de CO2 evitadas

durante a sua vida útil(1)

100 milhões de euros por ano
(custos de despesas de capital e I&D) 

durante 10 anos
1) Metodologia interna desenvolvida em parceria com EY Sustainable Performance & 

Transformation: emissões evitadas calculadas como a diferença entre as emissões de gases com 

efeito de estufa associadas à Avaliação do Ciclo de Vida do produto e os ganhos obtidos pelo 

produto em comparação com uma solução de referência básica, multiplicada pela sua duração de 

vida (por exemplo 30 anos para o isolamento, 50 anos para o vidro). Solução e cenário de 

referência definido para cada produto do portfólio.
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Maior eficiência energética nos edifícios 

Maior eficiência no processo produtivo

Produtos com conteúdo reciclado e/ou 

com incorporação de matérias primas 

alternativas

Energias renováveis

Produtos recicláveis e reutilizáveis

Produtos com conteúdo reciclado

Redução do consumo de água

Produtos mais leves

Embalagens mais sustentáveis

Promover edifícios mais saudáveis e 

confortáveis

Redução de substâncias perigosas

Produtos mais fáceis de aplicar
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MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO VIDRO

VIDRO PLANO VIDRO TRANSFORMADO

LIGHT STEEL FRAME

SOLUÇÕES DE ISOLAMENTO

SOLUÇÕES EM ARGAMASSA E ETICS

SOLUÇÕES EM GESSO



As unidades de produção ISOVER que fabricam 

lãs minerais de vidro utilizam, em média,

75% de vidro reciclado na sua composição.

Em grande parte dos países onde as lãs minerais 

ISOVER são produzidas, foram implementados 

sistemas de separação, recolha e reciclagem 

de lãs minerais, permitindo incorporar no processo 

de fabrico os desperdícios da fase de 

construção e o material recuperado de obras 

de demolição.

As lãs minerais ISOVER, sejam elas

de rocha ou de vidro, são constituídas por

fibras minerais biossolúveis e são

100% recicláveis.





14,4 m2 – 48mm

ARENA PF
Painel de lã vidro Arena para 

isolamento acústico em lajes ARENA APTA
Rolo/Painel de lã vidro Arena 

de elevado desempenho para 

isolamento térmico e acústico 

em paredes, divisórias e tetos 

contínuos

GEOWALL 34
Painel de lã de rocha de 

elevado desempenho para 

isolamento térmico e acústico 

em paredes, divisórias e tetos 

contínuos.
IBR

Rolo de lã de vidro standard 

para construção de edifícios 

industriais.



DIVISÓRIAS E TETOS 

INTERIORES 

ALIGEIRADOS

• Extraordinariamente leve

• Compressível

• Muito eficiente do ponto de 

vista logístico

• Incorpora resina de origem 

vegetal
14,4 m2 – 48mm
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PERDAS ENERGÉTICAS PELA ENVOLVENTE

ESTRATÉGIAS DE REDUÇÃO DE CONSUMO 

ENERGÉTICO



10 PORTUGAL

ISOLAMENTO EXTERIOR – A MELHOR ESTRATÉGIA 

PARA MELHORAR A EFICIÊNCIA DA ENVOLVENTE



PLACA ISOLANTE LÃ DE VIDRO 

DE ELEVADA DENSIDADE

CONDUTIBILIDADE MUITO BAIXA 

(λ=0,034 W/m.K)

ELEVADA RESISTÊNCIA AO 

FOGO



AMPLIAÇÃO DO NORTESHOPPING

MATOSINHOS
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PANO INTERIOR

Estrutura metálica

Isolamento lã mineral 

(Arena APTA)

2 Placas de Gesso PPH

PANO EXTERIOR

Estrutura metálica perfis fachadas

Isolamento lã mineral (ECO 032)

Tela impermeável

Placa de Gesso Glasroc X®

Argamassas de revestimento e acabamento, ou… 

Sistema ETICS
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MELHORIA DA QUALIDADE DO AR INTERIOR
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• Redução acentuada na energia incorporada
• Chapa de aço:     7850 kg/m³ × 0,0008 m   =   6,3 kg/m²

• CLIMAVER  A1 APTA:   70 kg/m³ × 0,040 m = 2,8 kg/m²

• Redução no impacto logístico do transporte do material
• Grande quantidade de material transportado por unidade
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saint-gobain-glass.com

climalit.pt
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construir.saint-gobain.pt


