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INTRODUÇÃO

Com o incremento significativo dos níveis de exigência no plano do conforto dos edifícios 

verificado nos últimos anos, o desempenho das paredes assume um papel determinante 

na satisfação dessas exigências. O quadro normativo e legislativo que tem vindo a ser 

implementado – nomeadamente no que respeita ao conforto térmico, ao conforto acústico, 

à proteção e segurança ao fogo e à economia de energia – tem colocado grandes desafios 

à capacidade de criar soluções construtivas que satisfaçam integralmente os requisitos 

estipulados, tendo em consideração as tradições construtivas do país e as características 

da sua mão-de-obra. 

O elemento construtivo parede, dadas as suas múltiplas funções e exigências funcionais, 

tem um papel determinante no desempenho do edifício ao nível do conforto para os seus 

utilizadores. A Saint-Gobain Weber desenvolveu um conceito – Parede Eficiente – que 

compreende um conjunto variado de soluções de parede integrando alvenaria de blocos 

Leca® e um conjunto de diversos produtos e materiais – argamassas de montagem, 

rebocos, revestimentos, acessórios, etc. Estas soluções visam contribuir para um 

desempenho otimizado do conforto, da segurança e da eficiência energética dos edifícios.

Este manual pretende motivar os leitores para a execução correta das soluções Parede 

Eficiente, contribuindo assim para reduzir significativamente os riscos de ocorrência de 

patologias no futuro e assegurar um desempenho da parede de acordo com o esperado.

“Faça o que fizer, faça-o de maneira 
especial, porque a sua marca é deixada 
nos pormenores” - Lincoln.

www.paredes eficientes.com
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O CONCEITO “PAREDE EFICIENTE”

“Oh, a serena harmonia que emana 
das coisas feitas para se unirem” - 
Confúcio

     Definições

Por definição, parede é um elemento construtivo que divide ou fecha verticalmente um 

espaço.

Em Portugal as paredes dos edifícios são geralmente construídas em alvenaria – conjunto 

coeso e rígido de blocos ligados entre si por uma argamassa - e por isso designamo-las 

genericamente por alvenarias em vez de “paredes em alvenaria”.

Consoante a sua capacidade e função resistente podemos ter uma parede resistente 
ou estrutural – quando, para além do seu peso próprio, a parede tem de resistir a outras 

ações como, por exemplo, as que resultam do apoio direto na parede de lajes, telhados, 

vigas, ou outros elementos construtivos, ou uma parede de tamponamento ou vedação- 

quando a parede apenas tem de resistir ao seu peso próprio.

Conforme a sua posição num edifício podemos ter:

•	 parede exterior (parede de envolvente exterior): estabelece a separação entre o 

interior e o exterior de um edifício; 

•	 parede interior confinante com espaço não aquecido (parede de envolvente interior): 

separa um espaço interior aquecido de uma habitação de um espaço interior não 

aquecido da mesma habitação ou do edifício; 

•	 parede interior de meação: faz a separação entre duas habitações distintas; 

•	 parede interior divisória: divide o espaço interior de uma habitação em diferentes 

zonas criando espaços próprios para repousar, cozinhar, conviver, etc...
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Cada um destes tipos de paredes (ou paredes em alvenaria) terá de satisfazer determi-

nadas exigências funcionais – requisitos que as necessidades de utilização (por pessoas, 

animais ou objetos) colocam ao todo ou a parte do edifício que ocupam. Essas exigências 

funcionais dividem-se habitualmente em:

1. Exigências funcionais de segurança – pelas quais se pretende garantir a proteção da 

vida dos ocupantes ou utilizadores do edifício:

a. segurança estrutural;

b. segurança face ao fogo;

c. segurança na ocupação e uso.

2. Exigências funcionais de habitabilidade – pelas quais se pretende garantir a realização 

das diversas atividades sem prejuízo para a saúde e com um dado nível de comodidade 

e conforto:

a. equilíbrio higrotérmico;

b. estanquidade à água, ar e poeiras;

c. conforto térmico;

d. conforto acústico;

e. conforto visual.

3. Exigências funcionais de economia – condicionam todas as outras e têm particular 

importância na quantificação da conservação dos níveis de qualidade estabelecidos:

a. durabilidade;

b. limitação do custo global (entendido como o somatório dos custos inicial e de ma-

nutenção e reparação).

Consoante o tipo de parede teremos então as exigências funcionais (requisitos) que terão 

de ser satisfeitas e as funções que devem desempenhar no edifício. Assim:

- Parede exterior (ou parede de envolvente exterior): 

•	 resistir às ações externas dos agentes atmosféricos (ex.: vento);

•	 resistir ao fogo e à sua propagação;

•	 assegurar a estanquidade à água, ao ar e poeiras;

•	 garantir um nível de conforto térmico e acústico adequado.

- Parede interior confinante com espaço não aquecido (ou parede de envolvente interior): 

•	 assegurar o conforto térmico e acústico adequados ao uso do espaço;

•	 resistir ao fogo e à sua propagação.

www.paredes eficientes.com
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- Parede interior de meação: 

•	 assegurar um bom isolamento acústico;

•	 possuir uma boa resistência ao fogo, dificultando ou mesmo impedindo a sua 

propagação ao espaço contíguo.

- Parede interior divisória:

•	 suporte para as canalizações e demais infra-estruturas;

•	 suporte de mobiliário e equipamento (armários, caldeiras murais, termoacumuladores). 

Para cada um dos tipos de parede acima referidos a Saint-Gobain Weber estudou e 

caracterizou uma ou várias soluções integrais, que dão cumprimento às exigências 

funcionais atribuíveis a cada um através de um conjunto de parâmetros de desempenho 

devidamente validados (ver página 18).

Chegou-se assim ao conceito de  Parede Eficiente: conjunto de 
soluções completas de paredes em alvenaria, devidamente testadas, 
compostas por materiais Saint-Gobain Weber compatíveis entre si, 
suportadas por documentação técnica validada e por um conjunto de 
serviços técnicos e comerciais de apoio ao projeto e à obra.
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No Quadro I apresentam-se os elementos constituintes das Paredes Eficientes em 

alvenaria:

Constituintes Produtos / materiais

A. Elementos de alvenaria (Pag.9) Bloco Térmico® Leca®

bloco Isolsónico® Leca®

bloco Conforto® Leca®

bloco Inter Leca®

bloco Drenobloco® Leca®

B. Argamassas de montagem (ou assentamento) (Pag.12) weber.tec AM5
weber.tec AM5 fino

C. Revestimentos exteriores 

(Pag.13)
Sistemas de isolamento weber.therm classic

weber.therm extra

weber.therm natura

weber.therm keramic

weber.therm mechanic

weber.therm mineral

Rebocos weber.rev dur

weber.rev classic

D. Revestimentos interiores (Pag.14) weber.rev ip

weber.rev liso

E. Produtos complementares (Pag.14) weber.dry KG

weber.tec superflex more

     Componentes da Parede Eficiente

Uma parede em alvenaria é um elemento construtivo bastante complexo, uma vez que a 

sua construção e o seu desempenho resultam da interligação e posterior funcionamento 

conjunto dos vários elementos que a constituem. É por isso fundamental que a 

compatibilidade desses elementos seja assegurada logo na fase de escolha da solução 

mais adequada a cada situação funcional.

A opção pela construção de uma das soluções que integram as Paredes Eficientes 

Saint-Gobain Weber é a garantia de que todos os elementos constituintes funcionam 

harmoniosamente, assegurando a satisfação plena das exigências funcionais da parede 

e cumprindo os níveis de desempenho esperados.

www.paredes eficientes.com
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A.  Elementos de alvenaria

Numa Parede Eficiente o suporte é constituído por blocos de betão leve de argila 

expandida  Leca®, geralmente designados por blocos Leca®. Estes blocos, de vários tipos e 

diferentes geometrias consoante a sua aplicação e o tipo de solução de que fazem parte, 

apresentam as seguintes vantagens:

•	 mais leves e por isso mais fáceis de assentar, conduzindo a maior produtividade das 

equipas de mão-de-obra (mais m2 de parede construída por dia de trabalho);

•	 apesar de leves, os blocos Leca® são resistentes e alguns deles permitem mesmo a 

construção de alvenarias estruturais ou resistentes;

•	 a Leca®, que faz parte do seu betão constituinte, confere-lhes um nível de isolamento 

térmico superior ao dos blocos em betão normal ou aos tradicionais tijolos cerâmicos. 

Esse grau de isolamento térmico depende do tipo de bloco; 

•	 graças a uma geometria devidamente estudada, alguns blocos Leca® possuem um 

isolamento acústico elevado, permitindo a construção de paredes simples com índice 

de absorção sonora (Rw) superior ao exigido pela regulamentação em vigor;

•	 o betão leve Leca® que constitui estes blocos confere-lhes um comportamento ao 

fogo bastante superior ao dos blocos de betão normal ou tijolos cerâmicos;

•	 o seu rigor dimensional, aliado ao facto de possuirem encaixe vertical (e nalguns casos 

também horizontal) do tipo macho/fêmea proporciona a construção de paredes 

desempenadas com elevada planimetria.

A escolha do suporte, ou do elemento constituinte da alvenaria, bem como o seu 

assentamento, têm um papel determinante no comportamento global da parede e no seu 

desempenho, inclusivamente influenciando o custo global de construção: 

•	 um suporte desempenado e plano permite economizar material de reboco, facilitando 

a aplicação de uma espessura constante do revestimento em toda a parede; 

•	 o sistema de encaixe vertical do tipo macho/fêmea permite reduzir ou mesmo eliminar 

argamassa de montagem (ou assentamento) nas juntas verticais entre elementos, 

economizando substancialmente neste material.
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Designação BT20 BT25 BT30

Dimensões de fabricação (cm)

c 49

l 20 25 30

a 19

% de furação 43% 49% 50%

Massa do bloco (kg) 13,7 15,3 15,4

Massa volúmica aparente seca dos blocos (kg/m3) 630 650 630

Massa volúmica seca do betão (kg/m3) 1200 (±120)

Resistência à compressão (MPa) ≥ 2,5

Reação ao fogo
Classe A1

(de acordo com Decisão da Comissão 96/603/
EC, emenda 2000/605/EC)

Absorção de água por capilaridade
(g.m-2.s-1)

6

Absorção de água por imersão (% massa) - - 13,1 %

Ação da humidade (retração + expansão) 
(mm/m)

0,5

Fonte: Documento de Homologação LNEC - DH 783.7

BLOCO TÉRMICO® LECA®

BLOCO CONFORTO® LECA® Designação Bloco Conforto® Leca®

Dimensões de fabricação (cm)

c 35

l 35

a 19

% de furação 25,7%

Massa do bloco (kg) 19,2

Massa volúmica aparente seca dos
blocos (kg/m3)

784

Massa volúmica seca do betão (kg/m3) 1100

Resistência à compressão (MPa)

≥ 3

valor normalizado 
paralelo às juntas de 
assentamento hori-

zontais

≥ 2,5

valor normalizado 
perpendicular às jun-
tas de assentamento 

horizontais

Reação ao fogo
Classe A1

(de acordo com Decisão da Comissão 96/603/
EC, emenda 2000/605/EC)

Absorção de água por capilaridade (g.m-2.s-0,5) 127

Absorção de água por imersão (% massa) 
(3 horas de imersão total em água)

11,8%

Fonte: Relatório do projecto OTMAPS – Optimização Térmica e Mecânica de Alvenarias em Pano Simples
Programa Ideia 2008

www.paredes eficientes.com
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BLOCO ISOLSÓNICO® 

LECA®
Designação Bloco Isolsónico® 25 Leca® 

Dimensões de fabricação (cm)

c 40

l 25

a 19

% de furação 21,5%

Massa do bloco (kg) 18,8

Massa volúmica aparente seca dos blocos (kg/m3) 903

Massa volúmica seca do betão (kg/m3) 1150

Resistência à compressão (MPa) ≥ 3,6

Reação ao fogo
Classe A1

(de acordo com Decisão da Comissão 
96/603/EC, emenda 2000/605/EC)

Absorção de água por capilaridade (g.m-2.s-0,5) 176

BLOCO INTER LECA®

BLOCO DRENOBLOCO® 

LECA®

Designação Bloco Inter Leca®

Dimensões de fabricação (cm)

c 49,8

l 10,0

a 19,8

Massa do bloco (kg) 7

Massa volúmica seca do betão (kg/m3) 1100

Resistência à compressão (MPa) ≥ 2

Reação ao fogo Classe A1

Coeficiente de difusão ao vapor de água, m 5/15

Fonte: Sistema de Alvenaria “Isolsónico” para separação entre fogos – Ref. 1013/2003 – LSC_FEUP

Fonte: BOS do bloco Inter Leca®

Designação Bloco Drenobloco® Leca®

Dimensões de fabricação (cm)

c 50

l 15

a 20

Massa do bloco (kg) 5,7

Resistência à compressão (MPa)

(valor normalizado paralelo às juntas  hori zontais 

de assentamento)

≥ 1,0

≥ 0,5

Fonte: Relatório LGMC - CICOPN 2002
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B. Argamassas de montagem (ou assen-
tamento)

A argamassa de montagem (ou de assentamento) assume 

um papel muito importante no desempenho da parede, 

nomeadamente:

•	 no comportamento ao fogo;

•	 no nível de isolamento térmico.

Deverão ser usadas argamassas leves, pré-doseadas 

em fábrica, da classe de resistência M5 (resistência à 

compressão ≥ 5 MPa). A granulometria dos agregados 

deve ser ajustada à espessura das juntas horizontais. 

A espessura normal é de 10mm, devendo usar-se a 

argamassa weber.tec AM5. No entanto, existem situações 

em que a junta deve ser mais fina e nesse caso a argamassa 

a usar será weber.tec AM5 fino. 

A máquina doseadora de argamassa é uma ferramenta 

indispensável à construção da parede em alvenaria.

Ela vai permitir:

•	 assegurar uma espessura correta e constante da junta 

horizontal de argamassa;

•	 reduzir muito o consumo;

•	 evitar desperdícios;

•	 aumentar a produtividade das equipas.

Existem doseadores adaptados à dimensão de cada bloco 

e que permitem definir a espessura da junta horizontal que 

se pretende.

argamassa leve para 
assentamento de 

alvenaria

weber.tec AM5

argamassa leve 
de assentamento 

de alvenaria em 
camada fina

weber.tec AM5 fino

máquinas
doseadoras

www.paredes eficientes.com
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C. Revestimentos exteriores

Podemos optar por dois tipos de revestimento exterior:

•	 Sistemas weber.therm: trata-se de soluções 

que consistem em isolar a parede pelo exterior, haven-

do três possibilidades de acabamento:

•	com um revestimento orgânico colorido;

•	com um reboco mineral;

•	com material cerâmico.

Os Sistemas distinguem-se pelas 5 opções para o material 

de isolamento, consoante o desempenho pretendido ou as 

preferências do cliente:

1. placa de lã mineral (weber.therm mineral);

2. placa de cortiça (weber.therm natura);

3. placa de EPS (weber.therm classic);

4. placa de XPS (weber.therm extra);

5. reboco termo isolante (weber.therm mechanic).

•	 Revestimentos minerais: rebocos cimentícios 

de base mineral. 

Os rebocos devem ser aplicados numa espessura 

constante (mínimo de 10mm). Essa espessura deve ser 

superior ao dobro da largura média das juntas verticais 

entre blocos, ou das juntas entre os blocos e os outros 

elementos construtivos (pilares, vigas).

Se o acabamento for uma pintura ou similar o reboco 

deverá ser weber.rev classic.

 

reboco mineral de 
regularização

weber.rev classic

Sistema
weber.therm
mineral

Sistema
weber.therm
natura

Sistema
weber.therm
classic

Sistema
weber.therm
extra

Sistema
weber.therm
mechanic
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Se o acabamento for cerâmica colada, o reboco 

indicado é weber.rev dur.

D. Revestimentos interiores

Os revestimentos interiores são realizados com 

argamassas de base mineral. 

Para um acabamento areado usar weber.rev ip.

Para um acabamento liso, do tipo “estanhado”, sobre 

reboco, usar weber.rev liso.

E. Produtos complementares

São produtos que se destinam a assegurar a imper-

meabilização das paredes em zonas enterradas e im-

pedir a ascensão de humidade por capilaridade em 

paredes térreas.

weber.dry KG: argamassa cimentícia utilizada em al-

venarias para aplicação nas juntas horizontais das 

primeiras fiadas, visando impedir a ascensão de hu-

midade por capilaridade.

weber.tec suplerflex more: pasta betuminosa para 

impermeabilização de paredes enterradas.

reboco mineral de  
regularização

weber.rev dur

reboco mineral de  
regularização

weber.rev ip

argamassa fina de 
base cimentícia para 

acabamento de paredes 
e tetos interiores

weber.rev liso

argamassa de 
impermeabilização

weber.dry KG

pasta betuminosa flexível 
de elevado rendimento

weber.tec
superflex more

www.paredes eficientes.com
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GUIA DE ESCOLHA DE 
SOLUÇÕES
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A seleção da solução PAREDE EFICIENTE adequada a cada situação deverá ser realizada 

a partir da consideração sucessiva de um conjunto de condicionantes:

•	 tipo de parede;

•	 exigências funcionais associadas;

•	 solução de isolamento térmico a adotar;

•	 tipo de acabamento pretendido.

Tipos de parede

Exigências funcionais
Solução de 

isolamento térmico

Tipos de 

acabamentos
Localização no 

edifício

Relação com o 

terreno

envolvente exterior

enterrada/semien-

terrada

estrutural

humidade

térmica

bloco -

térrea

fogo

acústica

térmica

humidade

bloco + ETICS

acrílico coloridobloco + reb. isolante

bloco

bloco + ETICS
cerâmico

bloco

elevada

fogo

acústica

térmica

bloco + ETICS

acrílico coloridobloco + reb. isolante

bloco

bloco + ETICS
cerâmico

bloco

envolvente interior térrea/elevada
fogo

acústica
térmica

bloco + reb. isolante acrílico colorido

divisória (interior) térrea/elevada
fogo

acústica
- liso/cerâmica

meação (interior) térrea/elevada
fogo

acústica
- liso/cerâmica

GUIA DE ESCOLHA DE SOLUÇÕES

www.paredes eficientes.com
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O quadro apresentado nestas páginas permite escolher, seguindo o fluxo de caracterização 

da parede em avaliação, a solução que melhor poderá responder aos objetivos pretendidos.

   Solução

Designação Descrição Página

PEE1 Parede enterrada/semi-enterrada de envolvente exterior em pano simples com 
alvenaria de bloco Conforto® Leca®

20

PEE2 Parede térrea de envolvente exterior, em alvenaria simples de Bloco Térmico® Leca® 
com isolamento ETICS e acabamento acrílico colorido 22

PEE4 Parede térrea de envolvente exterior em alvenaria de Bloco Térmico® Leca® com 
reboco isolante e acabamento acrílico colorido 26

PEE5 Parede térrea de envolvente exterior em alvenaria simples de bloco Conforto® Leca® 
com acabamento acrílico colorido 28

PEE3 Parede térrea de envolvente exterior em alvenaria simples de Bloco Térmico® Leca® 
com ETICS e revestimento cerâmico 24

PEE6 Parede térrea de envolvente exterior em alvenaria simples de bloco Conforto® Leca® e 
revestimento cerâmico 30

PEE7 Parede elevada de envolvente exterior, em alvenaria simples de Bloco Térmico® Leca® 
com isolamento ETICS e acabamento acrílico colorido 32

PEE9 Parede elevada de envolvente exterior em alvenaria de Bloco Térmico® Leca® com 
reboco isolante e acabamento acrílico colorido 36

PEE10 Parede elevada de envolvente exterior em alvenaria simples de bloco Conforto® Leca® 
com acabamento acrílico colorido 38

PEE8 Parede elevada de envolvente exterior em alvenaria simples de Bloco Térmico® Leca® 
com ETICS e revestimento cerâmico 34

PEE11 Parede elevada de envolvente exterior em alvenaria simples de bloco Conforto® Leca® 
e revestimento cerâmico 40

PEI1 Parede de envolvente interior: alvenaria de bloco Isolsónico® com reboco isolante 
exterior e acabamento em revestimento acrílico colorido 42

PID1 Parede de divisória interior em alvenaria de bloco Inter Leca® com reboco e 
acabamento liso 44

PIM1 Parede interior de meação em alvenaria simples de bloco Isolsónico® Leca® com 
reboco e acabamento liso 46
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O Quadro abaixo resume as principais características técnicas de cada solução 
PAREDE EFICIENTE relativamente às exigências de desempenho TÉRMICO, ACÚSTICO 
e RESISTÊNCIA AO FOGO. As soluções de parede encontram-se agrupadas por tipos 
análogos relativamente à sua constituição.

A MASSA foi avaliada considerando os contributos das camadas de alvenaria e de reboco 
(desprezando o contributo dos materiais de isolamento); o desempenho ACÚSTICO é 
apresentado sob a forma de Índice de Redução Sonora (Rw), avaliado com utilização da 
Lei da Massa ou como resultado de Relatórios de Ensaio em laboratório, em função do 
tipo de elemento de alvenaria; o desempenho de RESISTÊNCIA AO FOGO é apresentado 
relativamente aos parâmetros Estanquidade (E) e Isolamento (I), relevantes para paredes 
sem especificação de resistência estrutural nos termos do Eurocódigo 6.
O desempenho TÉRMICO das soluções é apresentado sob a forma de Coeficiente de 
Transmissão Térmica (U), avaliado aplicando a fórmula de cálculo definida no REH 
(Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação).

   Solução

Designação Descrição

PEE1
Parede enterrada/semi-enterrada de 

envolvente exterior em pano simples com 
alvenaria de bloco Conforto® Leca®

PEE2 

PEE7

Parede de envolvente exterior, em alvenaria 
simples de Bloco Térmico® Leca® com isola-
mento ETICS e acabamento acrílico colorido

PEE3
PEE8

Parede de envolvente exterior em alvenaria 
simples de Bloco Térmico® Leca® com ETICS e 

revestimento cerâmico

PEE4
PEE9

Parede de envolvente exterior em alvenaria 
de Bloco Térmico® Leca® com reboco isolante e 

acabamento acrílico colorido

PEE5
PEE10

Parede de envolvente exterior em alvenaria 
simples de bloco Conforto® Leca® com 

acabamento acrílico colorido

PEE6
 PEE11

Parede de envolvente exterior em alvenaria 
simples de bloco Conforto® Leca® e revesti-

mento cerâmico

PEI1
Parede de envolvente interior: alvenaria de 
bloco Isolsónico® com reboco isolante exte-
rior e acabamento em revestimento acrílico 

colorido

PID1
Parede de divisória interior em alvenaria de 
bloco Inter Leca® com reboco e acabamento 

liso

PIM1
Parede interior de meação em alvenaria sim-
ples de bloco Isolsónico® Leca® com reboco e 

acabamento liso

Características/ Desempenhos

Massa
(kg/m3)

Térmica

U(W/m2.K)

Acústica

Rw (dB)

Fogo

E l (min)

±330 0,50 - 240

±215-235(7) 0,32-0,53(2) ≥48-49(3) 240

±215-230(1) 0,32-0,53(2) ≥48-49(3) 240

±215-230 0,36-0,59(2) ≥48-49(3) 240

±350 0,49 ≥54(4) 240

±350 0,49 ≥54(4) 240

±320 0,36-0,59(2) ≥53(5) 240

±110 - ≥40(6) 240

±320 - ≥53(5) 240

(5) Boletim de ensaio LNEC nº186/03-NAI
(6) Relatório Técnico NI&DEA-FEUP/Junho 2013

(7) A variação na massa da parede depende
da espessura do bloco considerado. 

DESEMPENHO FUNCIONAL DAS 
SOLUÇÕES

(1) Não foi considerada a massa do revestimento cerâmico
(2) Valor que varia em função da espessura do bloco e da camada de 

material isolante
(3) Em função da espessura do bloco (aplicando a Lei da Massa)

(4) Aplicando a Lei da Massa

www.paredes eficientes.com



19

Paredes Eficientes
FICHAS DE EXECUÇÃO



20

1. Componentes da Solução

1. weber.tec superflex more
2. bloco Blicof Leca®
3. geodreno
4. manta geotêxtil
5. Leca® Light Plus
6. bloco Drenobloco® Leca®
7. Dreno com brita
8. bloco Conforto® Leca®
9. weber.dry KG (corte de ascensão capilar)
10. weber.tec AM5
11. weber.rev classic
12. cola da gama weber.col flex
13. lambrim cerâmico
14. weber.color (flex ou premium)

15. weber.plast decor ou weber.plast gran

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, exe-
cutando a camada de corte capilar substituindo a argamassa de 
assentamento por weber.dry KG. 

Encher as juntas verticais com argamassa de assentamento 
weber.tec AM5. 
Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1cm. Dispor os blocos em fiadas com junta contrafiada 
para conseguir um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
Nº de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
Nº inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a arga-
massa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no con-
torno dos vãos obedece a pro-
cedimentos específicos (consultar 
detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Dimensão recomendada para os 
roços:
profundidade ≤ 30mm
largura ≤ 200mm. 

Evitar os roços horizontais.

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do bloco Conforto® Leca®

SOLUÇÃO PEE1
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip, manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica, sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de         
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

3.2 Execução da impermeabilização da superfície exterior 
da parede e dos elementos de fundação

Preparar a superfície a impermeabilizar que se deverá apresentar 
regular e sem descontinuidades, pelo que deverão ser preenchidos 
todos os buracos que resultem de imperfeições de aplicação da 
argamassa de assentamento da alvenaria ou de juntas verticais 
mal ajustadas, utilizando a argamassa weber.rev ip.

Aplicar a pasta betuminosa weber.tec superflex more com talo-
cha metálica em duas camadas, até uma altura de pelo menos 
20cm acima do nível do terreno.

Aguarde pelo menos 3 horas 
entre camadas de 
weber.tec superflex more.

Consumo esperado: 3 a 4 l/m2 (3 a 
4mm de espessura)

3.3 Execução de cortina drenante exterior contra o terreno

Levantar uma parede adicional em alvenaria simples seca 
executada em blocos do tipo Drenobloco® Leca®, assente 
por justaposição sem recurso a argamassa, posicionada 
exteriormente à parede de alvenaria impermeabilizada e assente 
sobre uma fiada de arranque executada com bloco especial 
BLIcof em posição invertida.

Instalar um tubo “geodreno” em polietileno ou betão perfurado 
superiormente, de diâmetro definido nas peças desenhadas 
do projeto, para recolha e escoamento das águas drenadas do 
terreno.
A cortina assim constituída será revestida com uma manta 
geotêxtil antes de se proceder ao encosto das terras.

As terras podem ser substituídas 
parcialmente e com vantagens 
por uma camada drenante em 
Leca® Light Plus, que deverá ser 
envolvida na manta geotêxtil.

O aterro em redor do edifício 
deverá ter uma inclinação que 
permita o afastamento das águas 
das paredes.

Parede enterrada/semi-enterrada de envolvente 
exterior em pano simples com alvenaria de bloco 
Conforto® Leca®

PEE1
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1. Componentes da Solução

1. weber.dry KG
2. weber.tec AM5
3. Bloco Térmico® Leca®
4. weber.tec superflex more
5. placa XPS
6. cola da gama weber.col flex
7. tela pitonada
8. lambrim cerâmico
9. dreno com brita
10. sistema weber.therm (classic, extra, mineral ou natura)

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, exe-
cutando a camada de corte capilar substituindo a argamassa de 
assentamento por weber.dry KG. 

Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1cm. As juntas verticais são secas (sem argamassa). 
Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada para conseguir 
um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
Nº de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
Nº inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a arga-
massa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no con-
torno dos vãos obedece a pro-
cedimentos específicos (consultar 
detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Na execução dos roços é 
aconselhável o cumprimento das 
seguintes regras:

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do Bloco Térmico® Leca®

Largura  
do bloco 

(mm)

Profun-
didade 

máxima 
(mm)

Largura
máxima 

(mm)

200 30 150

250 30 175

300 30 175

Evitar os roços horizontais.

SOLUÇÃO PEE2
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

3.2 Execução de impermeabilização e isolamento exterior 
da parede junto ao terreno

Aplicar a pasta betuminosa weber.tec superflex more com talocha 
metálica em duas camadas, até uma altura de pelo menos 20cm 
acima do nível de arranque do sistema de isolamento exterior 
(ETICS), sobre superfície regular e sem descontinuidades.

Aplicar placas de isolamento do tipo poliestireno extrudido 
(XPS) na espessura definida no projeto, coladas na superfície da 
alvenaria já impermeabilizada com weber.tec superflex more. 
Impermeabilizar a superfície das placas com weber.tec superflex 
more em duas camadas com incorporação de rede de fibra de 
vidro entre as duas camadas. Proteger a superfície com manta 
drenante pitonada contra o terreno.

Aguarde pelo menos 3 horas 
entre camadas de 
weber.tec superflex more.

As placas de XPS devem ser do 
tipo sem película superficial.

Consumo esperado:
• 3 a 4 l/m2 (3 a 4 mm de espes-

sura) em revestimento
• 2 a 3 l/m2 em colagem

3.3 Execução de sistema de isolamento exterior
weber.therm (ETICS)*

Colar as placas isolantes diretamente ao suporte em alvenaria ou 
reboco (dependendo do tipo de placas) com a argamassa 
weber.therm pro (weber.therm kal no caso de placa em 
aglomerado de cortiça) aplicada no seu tardoz. 

Sistemas weber.therm previstos:
• weber.therm classic (placas de 

EPS)
• weber.therm mineral (placas de 

lã mineral)
• weber.therm natura (placas de 

cortiça)
• weber.therm extra (placas de 

XPS)

Nos sistemas weber.therm natura 
e weber.therm extra, a parede 
deve ser rebocada para permitir 
a colagem integral das placas 
isolantes.

No sistema weber.therm natura, 
usar weber.therm kal (colagem e 
revestimento) e weber.rev naturkal 
(acabamento).

Sobrepor lateralmente em pelo 
menos 10cm as faixas de rede de 
reforço no revestimento das placas 
isolantes (ver detalhe na pág. 51).

Consumos esperados:
• weber.therm pro – 8 a 10 kg/m2

• weber.therm kal - 9 a 11 kg/m2

• weber.rev naturkal - 3 a  4 kg/m2

• weber.plast decor  – 2,3 kg/m2

• weber.plast gran – 5,5 a 6,5 kg/m2

Após endurecimento da cola, aplicar fixação mecânica se 
necessário, reforçar esquinas e contorno de vãos aplicando per-
fis de esquina, executar selagem nas juntas de remate das placas 
isolantes com janelas e outros elementos fixos aplicando cordões 
de mastique e perfis de remate adequados. 

Revestir as placas isolantes com duas camadas da argamassa 
weber.therm pro (weber.therm kal no caso de placa em aglomerado 
de cortiça) incorporando rede de fibra de vidro weber.therm rede 
normal, na espessura total de aproximadamente 3mm.

Aplicar acabamento final colorido de base orgânica, incluindo 
camada de primário weber.prim regulador e camada de revesti-
mento weber.plast decor ou weber.plast gran, ou…

… acabamento final colorido de base mineral weber.rev naturkal, 
aplicado por barramento com talocha de inox em duas camadas, 
com acabamento em textura areada ou alisada.

Parede térrea de envolvente exterior, em alvenaria 
simples de Bloco Térmico® Leca® com isolamento 
ETICS e acabamento acrílico colorido

 *ver informação complementar sobre sistemas weber.therm na pág. 50

PEE2
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1. Componentes da Solução

1. weber.dry KG (corte de ascensão capilar)
2. Bloco Térmico® Leca®
3. weber.tec AM5
4. weber.tec superflex more
5. placa XPS
6. cola da gama weber.col  flex
7. tela pitonada
8. lambrim cerâmico
9. dreno com brita
10. sistema weber.therm keramic

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, exe-
cutando a camada de corte capilar substituindo a argamassa de 
assentamento por weber.dry KG. 

Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1 cm. As juntas verticais são secas (sem argamassa). 
Dispor os blocos em fiadas com junta contrafiada para conseguir 
um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a 
argamassa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no 
contorno dos vãos obedece 
a procedimentos específicos 
(consultar detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Na execução dos roços é 
aconselhável o cumprimento das 
seguintes regras:

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do Bloco Térmico® Leca®

Largura  
do bloco 

(mm)

Profun-
didade 

máxima 
(mm)

Largura
máxima 

(mm)

200 30 150

250 30 175

300 30 175

Evitar os roços horizontais.

SOLUÇÃO PEE3

1

3

2

4

5
6

7

8

9

10

PEE3

www.paredes eficientes.com



25

3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

3.2 Execução da impermeabilização e isolamento exterior 
da parede junto ao terreno

Aplicar a pasta betuminosa weber.tec superflex more com talocha 
metálica em duas camadas, até uma altura de pelo menos 20cm 
acima do nível de arranque do sistema de isolamento exterior 
(ETICS), sobre superfície regular e sem descontinuidades.

Aplicar placas de isolamento do tipo poliestireno extrudido 
(XPS) na espessura definida no projeto, coladas na superfície da 
alvenaria já impermeabilizada com weber.tec superflex more. 
Impermeabilizar a superfície das placas com weber.tec superflex 
more em duas camadas com incorporação de rede de fibra de 
vidro entre as duas camadas. Proteger a superfície com manta 
drenante pitonada contra o terreno.

Aguarde pelo menos 3 horas 
entre camadas de
weber.tec superflex more.

As placas de XPS devem ser do 
tipo sem película superficial.

Consumo esperado:
• 3 a 4 l/m2 (3 a 4 mm de espes-

sura) em revestimento

• 2 a 3 l/m2 em colagem

3.3 Execução de sistema de isolamento exterior
weber.therm (ETICS)*

Colar as placas isolantes sobre reboco, usando a argamassa 
weber.therm plus aplicada em toda a superfície do seu tardoz e 
também na parede (colagem dupla). 

Os tipos de placas isolantes 
aplicáveis no sistema
weber.therm keramic são de EPS 
ou XPS.

Sobrepor lateralmente em pelo 
menos 10cm as faixas de rede 
de reforço no revestimento das 
placas isolantes (ver detalhe na 
pág. 51).

Aguardar pelo menos 7 dias 
antes de aplicar o revestimento 
cerâmico.

Prever juntas de fracionamento 
da área de revestimento cerâmi-
co, seladas com material elástico 
do tipo mastique. 

Consumos esperados:
• weber.therm plus – 15 a 17 kg/m2

• weber.col flex L  – 6,5 a 8,5 kg/m2

• weber.col flex XL–5,5 a 7,5 kg/m2

Aplicar fixação mecânica sobre as placas isolantes já coladas 
e executar a selagem nas juntas de remate das mesmas com 
janelas e outros elementos fixos aplicando cordões de mastique 
e perfis de remate adequados.

Executar o revestimento das placas isolantes com 3 camadas da 
argamassa weber.therm plus totalizando pelo menos 8mm de 
espessura final, incorporando duas redes de fibra de vidro (uma 
junto à superfície da placa e a segunda próximo da superfície 
exterior).

Colar as peças cerâmicas utilizando os cimentos-cola da gama 
weber.col flex e executar a betumação das juntas usando as ar-
gamassas weber.color premium ou weber.color slim. O método 
de aplicação deverá respeitar todas as regras definidas para a 
aplicação de revestimentos cerâmicos em fachadas.

Parede térrea de envolvente exterior, em alvenaria 
simples de Bloco Térmico® Leca® com ETICS e 
revestimento cerâmico

 *ver informação complementar sobre sistemas weber.therm na pág. 50

PEE3
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1. Componentes da Solução

1. weber.dry KG
2. Bloco Térmico® Leca®
3. weber. tec AM5
4. weber.tec superflex more
5. tela pitonada
6. cola da gama weber.col  flex
7. lambrim cerâmico
8. weber.color (flex ou premium)
9. dreno com brita
10. sistema weber.therm mechanic (reboco isolante)

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, exe-
cutando a camada de corte capilar substituindo a argamassa de 
assentamento por weber.dry KG. 

Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1 cm. As juntas verticais são secas (sem argamassa). 
Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada para conseguir 
um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º  de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º  inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a arga-
massa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no con-
torno dos vãos obedece a pro-
cedimentos específicos (consultar 
detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Na execução dos roços é 
aconselhável o cumprimento das 
seguintes regras:

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do Bloco Térmico® Leca®

Largura  
do bloco 

(mm)

Profun-
didade 

máxima 
(mm)

Largura
máxima 

(mm)

200 30 150

250 30 175

300 30 175

Evitar os roços horizontais.
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

3.2 Execução da impermeabilização e isolamento exterior 
da parede junto ao terreno

Preparar a superfície a impermeabilizar que se deverá apresentar 
regular e sem descontinuidades pelo que deverão ser preenchidos 
todos os buracos que resultem de imperfeições de aplicação da 
argamassa de assentamento da alvenaria ou de juntas verticais 
mal ajustadas, utilizando a argamassa weber.rev ip.

Aplicar a pasta betuminosa weber.tec superflex more com 
talocha metálica em duas camadas, até uma altura de pelo 
menos 20cm acima do nível do terreno.

Aguarde pelo menos 3 horas 
entre camadas de weber.tec 
superflex more.

Consumo esperado:
• 3 a 4 l/m2 (3 a 4 mm de espes-

sura) em revestimento

3.3 Execução do sistema de revestimento e isolamento 
exterior weber.therm mechanic

Aplicar o reboco isolante weber.therm aislone, preferencial-
mente com projeção mecânica, na espessura definida pelo nível 
pretendido de isolamento térmico da parede (máximo de 8cm). 

Executar meios de controlo da 
espessura do reboco isolante a 
aplicar, preparando mestras, “ten-
tos”, réguas e/ou “fios” realizados 
com o próprio material.

Sobrepor lateralmente em pelo 
menos 10cm as faixas de rede de 
reforço no revestimento do reboco 
isolante.

Tratar os pontos singulares de 
remate, reforço ou transição, 
esquinas em paredes e contor-
no de vãos, juntas de dilatação, 
encontros com superfícies rígidas 
(planos salientes, varandas, palas 
ou beirados, etc.) e cantos no 
contorno de vãos com a aplicação 
dos perfis, selagens e reforços 
adequados a cada situação.

Consumos esperados:
• weber.therm aislone
   ≈1,6 kg/m2/cm
• weber.therm pro – 4 a 5 kg/m2

• weber.plast decor  – 2,3 kg/m2

• weber.plast gran–5,5 a 6,5 kg/m2

Quando a espessura prevista ultrapassar os 4cm deverá ser 
aplicada uma rede de fibra de vidro com malha 10x10mm sobre 
a superfície ainda fresca da primeira camada de 4cm e sobre 
esta, após endurecimento, buchas de fixação mecânica. Aplicar 
então a nova camada de weber.therm aislone para completar a 
espessura definida.

Após endurecimento, revestir o reboco isolante com duas 
camadas da argamassa weber.therm pro incorporando rede de 
fibra de vidro weber.therm rede normal, na espessura total de 
aproximadamente 3mm.

Aplicar acabamento final colorido, incluindo camada de primário 
weber.prim regulador e camada de revestimento 
weber.plast decor ou weber.plast gran.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

Parede térrea de envolvente exterior, em alvenaria 
simples de Bloco Térmico® Leca® com reboco isolante 
e acabamento acrílico colorido
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1. Componentes da Solução

1. weber.dry KG
2. bloco Conforto® Leca®
3. weber. tec AM5
4. weber.tec superflex more
5. weber.rev classic
6. weber.prim regulador
7. cola da gama weber.col flex
8. lambrim cerâmico
9. weber.color (flex ou premium)
10. dreno com brita
11. weber.plast decor / weber.plast gran

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a 
argamassa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no 
contorno dos vãos obedece 
a procedimentos específicos 
(consultar detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Dimensão recomendada para os 
roços:
profundidade ≤ 30mm
largura ≤ 200mm. 

Evitar os roços horizontais.

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, exe-
cutando a camada de corte capilar substituindo a argamassa de 
assentamento por weber.dry KG.

Encher as juntas verticais com argamassa de assentamento 
weber.tec AM5. 
Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1cm. Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada 
para conseguir um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Aplicar a argamassa isolante weber.therm aislone nas faces dos 
elementos estruturais, na espessura de 5cm (à face exterior da 
alvenaria), para corrigir a ponte térmica. 

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do bloco Conforto® Leca®
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

3.2 Execução da impermeabilização da superfície exterior 
dos elementos de fundação e da parede ao nível do 
terreno

A superfície a impermeabilizar deverá apresentar-se regular 
e sem descontinuidades pelo que deverão ser preenchidos 
todos os buracos que resultem de imperfeições de aplicação da 
argamassa de assentamento da alvenaria ou de juntas verticais 
mal ajustadas, utilizando a argamassa weber.rev ip.

Aplicar a pasta betuminosa weber.tec superflex more com 
talocha metálica em duas camadas, até uma altura de pelo 
menos 20cm acima do nível do terreno.

Aguarde pelo menos 3 horas 
entre camadas de 
weber.tec superflex more.

Consumo esperado: 3 a 4 l/m2 (3 a 
4 mm de espessura)

3.3 Execução do revestimento exterior

Realizar uma camada prévia de aderência tipo “chapisco” sobre a 
camada de impermeabilização junto ao terreno, aplicando o re-
boco weber.rev classic com incorporação de aditivo de aderên-
cia weber.latex, deixando textura rugosa sem apertar.

Revestir as zonas de correção de 
ponte térmica com argamassa 
weber.therm pro armada com 
rede weber.therm rede normal, 
sobrepondo 10cm para cada lado 
sobre os blocos adjacentes. 

Para realização do “chapisco”, 
incorporar weber.latex na água de 
amassadura na proporção de 1:4.

Consumos esperados:
• weber.rev classic
  13 a 15 kg/m2/cm
• weber.plast decor
  2,3 kg/m2

• weber.plast gran
  5,5 a 6,5 kg/m2

Parede térrea de envolvente exterior em alvenaria 
simples de bloco Conforto® Leca® com acabamento 
acrílico colorido

O reboco para exterior weber.rev classic pode ser aplicado 
manualmente ou com máquina de projeção mecânica, sobre o 
suporte plano e limpo. Após aplicação, alisar e apertar a super-
fície com régua metálica e deixar endurecer. Quando o material 
estiver endurecido o suficiente, raspar a película superficial com a 
régua metálica para nivelar e talochar com talocha plástica.

Aplicar acabamento final colorido, incluindo camada de primário 
weber.prim regulador e camada de revestimento 
weber.plast decor ou weber.plast gran.

Na faixa de contacto com o terreno, aplicar uma faixa de revesti-
mento cerâmico resistente ao contacto com água, colado com o 
cimento-cola weber.col flex L e juntas seladas com argamassa de 
junta weber.color flex ou weber.color premium.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm
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1. Componentes da Solução

1. weber.dry KG (corte capilar)
2. bloco Conforto® Leca®
3. weber. tec AM5
4. weber.tec superflex more
5. weber.rev dur
6. cola da gama weber.col flex
7. revestimento cerâmico
8. junta weber.color (flex ou premium)
9. dreno com brita

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contato do bloco com a 
argamassa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no 
contorno dos vãos obedece 
a procedimentos específicos 
(consultar detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
eléctrico.

Dimensão recomendada para os 
roços:
profundidade ≤ 30mm
largura ≤ 200mm. 

Evitar os roços horizontais.

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, exe-
cutando a camada de corte capilar substituindo a argamassa de 
assentamento por weber.dry KG.

Encher as juntas verticais com argamassa de assentamento 
weber.tec AM5. 
Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1cm. Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada 
para conseguir um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Aplicar a argamassa isolante weber.therm aislone nas faces dos 
elementos estruturais, na espessura de 5cm (à face exterior da 
alvenaria) para corrigir a ponte térmica. 

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do bloco Conforto® Leca®
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

3.2 Execução da impermeabilização da superfície exterior 
dos elementos de fundação e da parede ao nível do 
terreno

A superfície a impermeabilizar deverá apresentar-se regular 
e sem descontinuidades, pelo que deverão ser preenchidos 
todos os buracos que resultem de imperfeições de aplicação da 
argamassa de assentamento da alvenaria ou de juntas verticais 
mal ajustadas, utilizando a argamassa weber.rev ip.

Aplicar a pasta betuminosa weber.tec superflex more com 
talocha metálica em duas camadas, até uma altura de pelo 
menos 20cm acima do nível do terreno.

Aguarde pelo menos 3 horas 
entre camadas de 
weber.tec superflex more.

Consumo esperado: 3 a 4 l/m2 (3 a 
4 mm de espessura)

3.3 Execução do revestimento exterior

Realizar uma camada prévia de aderência tipo “chapisco” sobre a 
camada de impermeabilização junto ao terreno, aplicando o re-
boco weber.rev dur com incorporação de aditivo de aderência 
weber.latex, deixando textura rugosa sem apertar.

Revestir as zonas de correção de 
ponte térmica com argamassa 
weber.therm pro armada com 
rede weber.therm rede normal, 
sobrepondo 10cm para cada lado 
sobre os blocos adjacentes. 

Para realização do “chapisco”, 
incorporar weber.latex na água de 
amassadura na proporção de 1:4.

Selecionar o cimento-cola da 
gama weber.col em função da 
dimensão da peça cerâmica.

Prever juntas de colocação entre 
peças cerâmicas com pelo menos 
5mm e juntas de fracionamento da 
fachada (a cada 3m na horizontal 
e 4m na vertical).

Usar a menor quantidade possível 
de água na limpeza da argamassa 
de betumação de juntas para evi-
tar a formação de manchas.

Consumos esperados:
• weber.rev dur – 15 a 16 kg/m2/cm
• weber.col – 5,5 a 7,5 kg/m2

• weber.color – 0,4 a 0,8 kg/m2

O reboco para exterior weber.rev dur pode ser aplicado manual-
mente ou com máquina de projeção mecânica sobre o suporte 
plano e limpo. Após aplicação, alisar e apertar a superfície com 
régua metálica. Quando o material estiver suficientemente en-
durecido, raspar a película superficial com a régua metálica para 
nivelar e talochar com a talocha plástica.

Após pelo menos 15 dias de endurecimento, aplicar o revestimento 
cerâmico sobre suporte seco usando um cimento-cola da gama     
weber.col. Espalhar a cola com talocha denteada sobre o suporte e 
no tardoz da peça cerâmica e aplicar esmagando bem os cordões 
de cola, deixando juntas de colocação adequadas entre peças.

Betumar as juntas entre peças cerâmicas após 48 horas, usando 
as argamassas weber.color flex ou weber.color premium aplica-
das com talocha de borracha. Limpar o cerâmico com esponja 
ligeiramente humedecida após 15 a 30 min. Fazer limpeza final 
com pano seco após 24 horas.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

Parede térrea de envolvente exterior em alvenaria 
simples de bloco Conforto® Leca® e revestimento 
cerâmico
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1. Componentes da Solução

1. weber.tec AM5
2. Bloco Térmico® Leca®
3. sistema weber.therm… (classic, extra, mineral ou natura) 

com acabamento acrílico colorido 

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, 
usando weber.tec AM5.

Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1cm. As juntas verticais são secas (sem argamassa). 
Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada para conseguir 
um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do Bloco Térmico® Leca®

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a arga-
massa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no con-
torno dos vãos obedece a pro-
cedimentos específicos (consultar 
detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Na execução dos roços é 
aconselhável o cumprimento das 
seguintes regras:

Largura  
do bloco 

(mm)

Profun-
didade 

máxima 
(mm)

Largura
máxima 

(mm)

200 30 150

250 30 175

300 30 175

Evitar os roços horizontais.
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

3.2 Execução de sistema de isolamento exterior weber.therm

(ETICS)*

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

Colar as placas isolantes diretamente ao suporte em alvenaria ou 
reboco (dependendo do tipo de placas) com a argamassa 
weber.therm pro (weber.therm kal no caso de placa em 
aglomerado de cortiça) aplicada no seu tardoz. 

Após endurecimento da cola, aplicar fixação mecânica se 
necessário, reforçar esquinas e contorno de vãos aplicando per-
fis de esquina, executar selagem nas juntas de remate das placas 
isolantes com janelas e outros elementos fixos aplicando cordões 
de mastique e perfis de remate adequados. 

Sistemas weber.therm previstos:
• weber.therm classic (placas de 

EPS)
• weber.therm mineral (placas de 

lã mineral)
• weber.therm natura (placas de 

cortiça)
• weber.therm extra (placas de 

XPS)

Nos sistemas weber.therm natura 
e weber.therm extra, a parede 
deve ser rebocada para permitir 
a colagem integral das placas 
isolantes.

No sistema weber.therm natura, 
usar weber.therm kal (colagem e 
barramento) e weber.rev naturkal 
(acabamento).

Sobrepor lateralmente em pelo 
menos 10cm as faixas de rede 
de reforço no revestimento das 
placas isolantes (ver detalhe na 
pág. 51).

Consumos esperados:
• weber.therm pro – 8 a 10 kg/m2

• weber.therm kal - 9 a 11 kg/m2

• weber.rev naturkal - 3 a  4 kg/m2

• weber.plast decor  – 2,3 kg/m2

• weber.plast gran
   5,5 a 6,5 kg/m2

Revestir as placas isolantes com duas camadas da argamassa 
weber.therm pro (weber.therm kal no caso de placa em 
aglomerado de cortiça) incorporando rede de fibra de vidro 
weber.therm rede normal, na espessura total de aproximadamente 
3mm.

Aplicar acabamento final colorido de base orgânica, incluindo 
camada de primário weber.prim regulador e camada de 
revestimento weber.plast decor ou weber.plast gran ou...

… acabamento final colorido de base mineral weber.rev naturkal, 
aplicado por barramento com talocha de inox em duas camadas, 
com acabamento em textura areada ou alisada.

Parede elevada de envolvente exterior, em alvenaria 
simples de Bloco Térmico® Leca® com isolamento 
ETICS e acabamento acrílico colorido

 *ver informação complementar sobre sistemas weber.therm na pág. 50
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1. Componentes da Solução

1. weber.tec AM5
2. Bloco Térmico® Leca®
3. sistema weber.therm keramic

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, 
usando weber.tec AM5.

Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1cm. As juntas verticais são secas (sem argamassa). 
Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada para conseguir 
um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do Bloco Térmico® Leca®

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a arga-
massa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no con-
torno dos vãos obedece a pro-
cedimentos específicos (consultar 
detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Na execução dos roços é 
aconselhável o cumprimento das 
seguintes regras:

Largura  
do bloco 

(mm)

Profun-
didade 

máxima 
(mm)

Largura
máxima 

(mm)

200 30 150

250 30 175

300 30 175

Evitar os roços horizontais.
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

3.2 Execução de sistema de isolamento exterior (ETICS): 

weber.therm keramic*

Parede elevada de envolvente exterior, em alvenaria 
simples de Bloco Térmico® Leca® com ETICS e 
revestimento cerâmico

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

Colar as placas isolantes sobre reboco, usando a argamassa 
weber.therm plus aplicada em toda a superfície do seu tardoz e 
também na parede (colagem dupla). 

Fixar mecanicamente as placas isolantes já coladas e executar a 
selagem nas juntas de remate das mesmas com janelas e outros 
elementos fixos aplicando cordões de mastique e perfis de re-
mate adequados.

Os tipos de placas isolantes 
aplicáveis no sistema weber.
therm keramic são de EPS ou XPS.

Sobrepor lateralmente em pelo 
menos 10cm as faixas de rede 
de reforço no revestimento das 
placas isolantes (ver detalhe na 
pág. 51).

Aguardar pelo menos 7 dias 
antes de aplicar o revestimento 
cerâmico.

Prever juntas de fraccionamento 
da área de revestimento cerâmi-
co, seladas com material elástico 
do tipo mastique. 

Consumos esperados:
• weber.therm plus – 15 a 17 kg/m2

• weber.col flex L  – 6,5 a 8,5 kg/m2

• weber.col flex XL  – 5,5 a 7,5kg/m2

Executar o revestimento das placas isolantes com 3 camadas da 
argamassa weber.therm plus totalizando pelo menos 8mm de 
espessura final, incorporando duas redes de fibra de vidro (uma 
junto à superfície da placa e a segunda próximo da superfície ex-
terior).

Colar as peças cerâmicas utilizando os cimentos-cola da gama 
weber.col flex e executar a betumação das juntas usando as 
argamassas weber.color premium ou weber.color slim. O método 
de aplicação deverá respeitar todas as regras definidas para a 
aplicação de revestimentos cerâmicos em fachadas.

 *ver informação complementar sobre sistemas weber.therm na pág. 50
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1. Componentes da Solução

1. weber.tec AM5
2. Bloco Térmico® Leca®
3. sistema weber.therm mechanic

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação. 

Assentar os blocos da primeira fiada, alinhados e nivelados, 
usando weber.tec AM5.

Distribuir a argamassa weber.tec AM5 nas juntas horizontais em 
dois cordões de forma contínua e uniforme com uma espessura 
de cerca de 1cm. As juntas verticais são secas (sem argamassa). 
Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada para conseguir 
um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do Bloco Térmico® Leca®

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a arga-
massa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no con-
torno dos vãos obedece a pro-
cedimentos específicos (consultar 
detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Na execução dos roços é 
aconselhável o cumprimento das 
seguintes regras:

Largura  
do bloco 

(mm)

Profun-
didade 

máxima 
(mm)

Largura
máxima 

(mm)

200 30 150

250 30 175

300 30 175

Evitar os roços horizontais.
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

3.2 Execução do sistema de revestimento e isolamento 

exterior weber.therm mechanic

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

Aplicar o reboco isolante weber.therm aislone, preferencialmente 
com projeção mecânica, na espessura necessária para obter o 
nível de isolamento térmico definido (máximo de 8cm). 

Quando a espessura prevista ultrapassar os 4cm, deverá ser 
aplicada uma rede de fibra de vidro com malha 10x10mm sobre 
a superfície ainda fresca da primeira camada de 4cm e sobre 
esta, após endurecimento, buchas de fixação mecânica. Aplicar 
então a nova camada de weber.therm aislone para completar a 
espessura prevista.

Executar meios de controlo da 
espessura do reboco isolante a 
aplicar, preparando mestras, “ten-
tos”, réguas e/ou “fios” realizados 
com o próprio material.

Tratar os pontos singulares de 
remate, reforço ou transição, 
esquinas em paredes e contorno 
de vãos, juntas de dilatação, 
encontros com superfícies rígidas 
(planos salientes, varandas, palas 
ou beirados, etc.) e cantos no 
contorno de vãos com a aplicação 
dos perfis, selagens e reforços 
adequados a cada situação.

Consumos esperados:
• weber.therm aislone – ≈1,6 kg/

m2/cm
• weber.therm pro – 8 a 10 kg/m2

• weber.plast decor  – 2,3 kg/m2

• weber.plast gran
   5,5 a 6,5 kg/m2

Após endurecimento, revestir o reboco isolante com duas cama-
das da argamassa weber.therm pro incorporando rede de fibra 
de vidro weber.therm rede normal, na espessura total de aprox-
imadamente 3mm.

Aplicar acabamento final colorido, incluindo camada de primário 
weber.prim regulador e camada de revestimento 
weber.plast decor ou weber.plast gran.

Parede elevada de envolvente exterior, em alvenaria 
simples de Bloco Térmico® Leca® com reboco isolante 
e acabamento acrílico colorido

PEE9
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1. Componentes da Solução

1. weber.tec AM5
2. bloco Conforto® Leca®
3. weber.therm aislone
4. weber.therm pro com rede
5. weber.rev classic
6. weber.prim regulador
7. weber.plast decor ou weber.plast gran

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do bloco Conforto® Leca®

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação, com 30cm 
de largura a contar do limite exterior do elemento de apoio. 

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a 
argamassa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no 
contorno dos vãos obedece 
a procedimentos específicos 
(consultar detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Dimensão recomendada para os 
roços:
profundidade ≤ 30mm
largura ≤ 200mm. 

Evitar os roços horizontais.

Assentar e nivelar os blocos da primeira fiada avançando 5cm 
em relação ao limite do elemento de apoio, utilizando 
weber.tec AM5. 

Encher as juntas verticais com argamassa de assentamento
weber.tec AM5. 
Distribuir a argamassa nas juntas horizontais em dois cordões de 
forma contínua e uniforme com uma espessura de cerca de 1cm. 
Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada para conseguir 
um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Aplicar a argamassa isolante weber.therm aislone nas faces dos 
elementos estruturais, na espessura de 5cm (à face exterior da 
alvenaria), para corrigir a ponte térmica. 

SOLUÇÃO PEE10
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

3.2 Execução do revestimento exterior

Parede elevada de envolvente exterior em alvenaria 
simples de bloco Conforto® Leca® com acabamento 
acrílico colorido

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

O reboco para exterior weber.rev classic pode ser aplicado 
manualmente ou com máquina de projeção mecânica, sobre 
o suporte plano e limpo. Após aplicação, alisar e apertar a 
superfície com régua metálica e deixar endurecer. Quando o 
material estiver suficientemente endurecido, raspar a película 
superficial com a régua metálica para nivelar e talochar usando 
talocha plástica.

Revestir as zonas de correção de 
ponte térmica com argamassa 
weber.therm pro armada com 
rede weber.therm rede normal, 
sobrepondo 10cm para cada lado 
sobre os blocos adjacentes.

• Consumos esperados:
• weber.rev classic
   13 a 15 kg/m2/cm
• weber.plast decor
   2,3 kg/m2

• weber.plast gran
   5,5 a 6,5 kg/m2

Na zona de contacto com o terreno aplicar uma faixa de 
revestimento cerâmico resistente ao contacto com água, colado 
com o cimento-cola weber.col flex L e juntas seladas com 
argamassa de junta weber.color flex ou weber.color premium.

PEE10

Aplicar acabamento final colorido, incluindo camada de primário 
weber.prim regulador e camada de revestimento 
weber.plast decor ou weber.plast gran. 
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1. Componentes da Solução

10. weber.dry KG (corte capilar)
11. bloco Conforto® Leca®
12. weber. tec AM5
13. weber.tec superflex more
14. weber.rev dur
15. cola da gama weber.col flex
16. revestimento cerâmico
17. junta weber.color (flex ou premium)
18. dreno com brita

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do bloco Conforto® Leca®

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação, com 30cm 
de largura a contar do limite exterior do elemento de apoio. 

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a 
argamassa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no 
contorno dos vãos obedece 
a procedimentos específicos 
(consultar detalhes na página 48).

Abrir os roços com abre-roços 
elétrico.

Dimensão recomendada para os 
roços:
profundidade ≤ 30mm
largura ≤ 200mm. 

Evitar os roços horizontais.

Assentar e nivelar os blocos da primeira fiada avançando 1/3 
da sua espessura em relação ao limite do elemento de apoio, 
utilizando weber.tec AM5. 

Encher as juntas verticais com argamassa de assentamento
weber.tec AM5. 
Distribuir a argamassa nas juntas horizontais em dois cordões de 
forma contínua e uniforme com uma espessura de cerca de 1cm. 
Dispor o bloco em fiadas com junta contrafiada para conseguir 
um bom travamento.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Corrigir a ponte térmica na face dos elementos estruturais 
aplicando a forra térmica obtida por corte do bloco Conforto® 
Leca®  em espessura até 1/3 do mesmo, à medida que for sendo 
levantada a alvenaria. Os elementos de forra térmica devem ser 
assentes na fiada inferior com weber.tec AM5 e também colados 
à superfície do betão com weber.col flex L.
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

3.2 Execução do revestimento exterior

Parede elevada de envolvente exterior em alvenaria 
simples de bloco Conforto® Leca® e revestimento 
cerâmico

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

O reboco para exterior weber.rev dur pode ser aplicado 
manualmente ou com máquina de projeção mecânica sobre o 
suporte plano e limpo. Após aplicação, alisar e apertar a superfície 
com régua metálica. Quando o material estiver suficientemente 
endurecido, raspar a película superficial com a régua metálica 
para nivelar e talochar usando talocha plástica.

Selecionar o cimento-cola da 
gama weber.col em função da 
dimensão da peça cerâmica.

Prever juntas de colocação entre 
peças cerâmicas com pelo menos 
5mm e juntas de fracionamento 
da fachada (a cada 3m na hori-
zontal e 4m na vertical).

Usar a menor quantidade possível 
de água na limpeza da argamas-
sa de betumação de juntas para 
evitar a formação de manchas.

Consumos esperados:
• weber.rev dur
   15 a 16 kg/m2/cm
• weber.col
  5,5 a 7,5 kg/m2

• weber.color
  0,4 a 0,8 kg/m2

Após pelo menos 15 dias de endurecimento, aplicar o revesti-
mento cerâmico sobre suporte seco usando um cimento-cola da 
gama weber.col. Espalhar a cola com talocha denteada sobre o 
suporte e no tardoz da peça cerâmica e aplicar esmagando bem 
os cordões de cola, deixando juntas de colocação adequadas en-
tre peças.

Betumar as juntas entre peças cerâmicas após 48 horas, 
usando as argamassas weber.color flex ou weber.color premium 
aplicadas com talocha de borracha. Limpar o cerâmico com 
esponja ligeiramente humedecida após 15 a 30 min. Fazer limpeza 
final com pano seco após 24 horas.

PEE11
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Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação.

Assentar e nivelar os blocos da primeira fiada utilizando
weber.tec AM5.

A argamassa de assentamento deverá ser distribuída de forma 
contínua e uniforme ao longo da fiada numa espessura de 
aproximadamente 10mm.

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a 
argamassa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no 
contorno dos vãos obedece 
a procedimentos específicos 
(consultar detalhes na página 48).

Estas paredes têm como principal 
função o isolamento acústico, 
pelo que deve evitar-se a 
abertura de qualquer roço.

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento dos blocos Isolsónico® Leca®

SOLUÇÃO PEI1

Deverá ser garantido o correto preenchimento das juntas 
verticais entre blocos com weber.tec AM5. Este pormenor é 
determinante para o desempenho acústico da parede. 

1

1

2

3

1. Componentes da Solução

1. weber.tec AM5
2. bloco Isolsónico® Leca®
3. sistema weber.therm mechanic (com reboco isolante),
 acabamento acrílico

PEI1
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de weber.
rev ip, usar o bico de projeção 
perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

3.2 Execução do sistema de revestimento e isolamento 
exterior weber.therm mechanic

Aplicar o reboco isolante weber.therm aislone, preferencialmente 
com projeção mecânica, na espessura necessária para obter o 
isolamento térmico definido (máximo de 8cm). 

Quando a espessura prevista ultrapassar os 4cm, deverá 
ser aplicada uma rede de fibra de vidro com malha 10x10mm 
sobre a superfície ainda fresca da primeira camada de 4cm e 
sobre esta, após endurecimento, buchas de fixação mecânica.  
Aplicar então a nova camada de weber.therm aislone para 
completar a espessura prevista.

Executar meios de controlo da 
espessura do reboco isolante a 
aplicar, preparando mestras, “ten-
tos”, réguas e/ou “fios” realizados 
com o próprio material.

Tratar os pontos singulares de 
remate, reforço ou transição, 
esquinas em paredes e contorno 
de vãos, juntas de dilatação, 
encontros com superfícies rígidas 
(planos salientes, varandas, palas 
ou beirados, etc.) e cantos no 
contorno de vãos com a aplicação 
dos perfis, selagens e reforços 
adequados a cada situação.

Consumos esperados:
• weber.therm aislone
  ≈1,6 kg/m2/cm
• weber.therm pro
  4 a 5 kg/m2

• weber.plast decor
  2,3 kg/m2

• weber.plast gran
  5,5 a 6,5 kg/m2

Após endurecimento, revestir o reboco isolante com duas 
camadas da argamassa weber.therm pro incorporando rede de 
fibra de vidro weber.therm rede normal, na espessura total de 
aproximadamente 3mm.

Aplicar acabamento final colorido, incluindo camada de primário 
weber.prim regulador e camada de revestimento 
weber.plast decor ou weber.plast gran.

Parede de envolvente interior: alvenaria de bloco 
Isolsónico® Leca® com reboco isolante exterior e 
acabamento em revestimento acrílico colorido

PEI1
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1. Componentes da Solução

1. weber.tec AM5 fino
2. perfil de arranque
3. bloco Inter Leca®
4. weber.rev ip
5. weber.rev liso

Marcar os ângulos, os alinhamentos retos, e os vãos com o fio 
esticado e riscador de aço. Exemplo de cálculo da espessura 

do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a 
argamassa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

O perfil horizontal também 
pode ser fixado ao meio-fio com 
argamassa weber.tec AM5.

A utilização do perfil para 
travamento da parede implica 
que devem ser utilizados meios 
blocos do tipo fêmea/fêmea no 
arranque das fiadas par.

O comprimento do lintel deve 
exceder em 40 cm a largura do 
vão (20 cm para cada lado). 

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do bloco Inter Leca®

Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação.

Fixar o perfil de arranque horizontal ao meio-fio com buchas 
“tapit”.

Aprumar e aparafusar o perfil de arranque na vertical com bu-
chas “tapit”.

A primeira fiada é assente pousando o encaixe horizontal dos 
blocos sobre o perfil. Nos contornos dos vãos são utilizados blo-
cos com topo liso. 

Colocar a argamassa de assentamento weber.tec AM5 fino den-
tro da máquina doseadora de argamassa, ajustar a abertura da 
máquina de forma a obter uma espessura de junta de cerca de 
0,5cm. Deslizar a máquina, com o dispensador aberto, ao longo 
da fiada de blocos.

As fiadas de blocos seguintes são sobrepostas com as juntas ver-
ticais contrafiadas. 

Executar o remate superior da parede com argamassa
weber.tec AM5. 

SOLUÇÃO PID1

1

2

3

4
5

6
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2.2 Execução de lintéis sobre aberturas

Executar os lintéis com elementos de betão armado feitos em 
obra ou com elementos prefabricados. 

É possível fazer o revestimento da 
parede com os seguintes tipos de 
acabamentos:
• areado, a partir da aplicação do 

reboco weber.rev ip
• estanhado liso, a partir das 

argamassas weber.rev ip e       
weber.rev liso.

• revestimento cerâmico ou pedra 
natural, com aplicação direta 
da cerâmica ou pedra com ci-
mento- cola da gama weber.col 
adequado à tipologia da peça.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).
Em aplicação projetada de         
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.
Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
• weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
• weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

Parede de divisória interior em alvenaria de bloco 
Inter Leca® com reboco e acabamento liso 

2.3 Execução de cunhais e ligação em “T” entre paredes

Para executar cunhais e ligações em “T” entre paredes utiliza-se 
o perfil para travamento dos blocos, evitando assim o seu corte e 
mantendo sempre o alinhamento das furações para permitir as 
instalações técnicas embebidas. 

2.4 Execução de roços e cavidades – instalações 
embebidas

Não é necessária a abertura de roços verticais porque os blo-
cos permitem a circulação da tubagem no seu interior. Apenas 
é necessário abrir cavidades para o encaixe das caixas técnicas.

3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

O reboco para interior weber.rev ip pode ser aplicado manual-
mente ou com máquina de projeção mecânica sobre o suporte 
plano e limpo. Após aplicação, alisar e apertar a superfície com 
régua metálica e deixar endurecer. Quando o material estiver 
suficientemente endurecido, raspar a película superficial com a 
régua metálica, nivelar e talochar ou arear.

Para obter um acabamento do tipo “estanhado”, aplicar o reves-
timento de textura lisa weber.rev liso, em duas ou três camadas, 
afagando com talocha metálica até obter superfície lisa. Lixar 
cuidadosamente a superfície antes de pintar.

PID1

Para pequenos vãos pode 
utilizar-se o perfil como base de 
assentamento dos blocos  para 
substituir o lintel em betão.

Para reduzir o risco de fissuração 
a 45º nos vãos colocar uma 
armadura tipo Murfor® nas duas 
fiadas imediatamente acima do 
vão (ver detalhes na pág. 48).

A abertura das cavidades para 
encaixe das caixas técnicas e dos 
roços horizontais para instalação 
de tubagens nas paredes 
deverá  ser efectuada utilizando 
ferramentas adequadas (broca 
craniana e  abre-roços eléctrico).
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Antes do arranque da parede deverá ser calculado o número de 
fiadas em função do pé-direito de forma a garantir uma fiada de 
bloco inteiro no remate superior. Caso haja necessidade, a com-
pensação deverá ser efetuada na espessura do meio-fio. 
Executar e nivelar o meio-fio, alinhado pela marcação.

Assentar e nivelar os blocos da primeira fiada utilizando
weber.tec AM5.

Deverá ser garantido o correto preenchimento das juntas 
verticais entre blocos com weber.tec AM5. Este pormenor é 
determinante para o desempenho acústico da parede. 

Na ausência de dispositivos de amarração, executar a toscagem 
ou picagem dos elementos de betão confinantes para melhorar 
as condições de aderência da argamassa de assentamento.
Apertar bem os panos de alvenaria nos extremos.

Executar o remate superior da parede preenchendo-o integral-
mente apenas com argamassa weber.tec AM5.

Exemplo de cálculo da espessura 
do meio-fio:

Pé-direito no tosco: 2,35m
Altura de bloco+junta: 0,20m
N.º de fiadas de bloco: 
2,35/0,20=11,75
N.º inteiro de fiadas: 11
Altura sobrante: 
2,35-(11x0,20)=0,15m
Altura do meio-fio: 0,12m
Remate superior: 0,03m

O remate superior deverá ter no 
máximo 3cm e ser totalmente 
preenchido com argamassa de 
assentamento.

No verão, humedecer a superfície 
de contacto do bloco com a 
argamassa de assentamento.

Utilizar o doseador de argamassa 
para obter uma junta contínua e 
uniforme.

Executar os cunhais e as ligações 
em “T” alternando as fiadas.

A execução da alvenaria no 
contorno dos vãos obedece 
a procedimentos específicos 
(consultar detalhes na página 48).

Estas paredes têm como principal 
função o isolamento acústico, 
pelo que deve evitar-se a 
abertura de qualquer roço.

2. Execução da alvenaria
2.1 Assentamento do bloco Isolsónico® Leca®

SOLUÇÃO PIM1

1

1

2

3

4

1. Componentes da Solução

1. weber.tec AM5
2. bloco Isolsónico® Leca®
3. weber.rev ip
4. weber.rev liso

A argamassa de assentamento deverá ser distribuída de forma 
contínua e uniforme ao longo da fiada numa espessura de 
aproximadamente 10mm. 

PIM1

www.paredes eficientes.com
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3. Aplicação de revestimentos
3.1 Execução de revestimento interior

Aplicar o reboco para interior weber.rev ip manualmente ou com 
máquina de projeção mecânica sobre o suporte plano e limpo. 
Após aplicação, alisar e apertar a superfície com régua metálica. 
Quando o material estiver suficientemente endurecido, raspar a 
película superficial com a régua metálica, nivelar e talochar ou 
arear.

Obter acabamento liso aplicando o revestimento weber.rev liso, 
em duas ou três camadas, afagando com talocha metálica até 
obter uma superfície lisa. Lixar cuidadosamente a superfície an-
tes de pintar.

Misturar 4 a 4,5 litros de água em 
cada saco de weber.rev ip (apli-
cação manual).

Em aplicação projetada de 
weber.rev ip, usar o bico de pro-
jeção perpendicular à superfície, 
afastado cerca de 15 a 20cm, em 
cordões paralelos e encostados.

Aguardar pelo menos 3 semanas 
antes da aplicação do acabamen-
to liso.

Consumos esperados:
o weber.rev ip - 13 a 15 kg/m2/cm
o weber.rev liso – 0,9 kg/m2/mm

Parede interior de meação em alvenaria simples de 
bloco Isolsónico® Leca® com reboco e acabamento liso

PIM1
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Pontos singulares

Os pontos singulares das paredes merecem cuidados es-

peciais de execução, como é o caso das ligações à estru-

tura, a zona dos vãos e cunhais. 

Ligações à estrutura 

Nos casos em que a estrutura é em betão a solução requer 

toscagem ou picagem da superfície, de forma a melhorar 

as condições de aderência, e a aplicação de ligadores 

metálicos protegidos contra a corrosão que solidarizem a 

alvenaria à estrutura.

Para a ligação da alvenaria com um pilar metálico colo-

ca-se um ferro dobrado, soldado ao perfil metálico (atenção 

a esta soldadura para que ela não altere as características 

do aço da estrutura!) “pousado” entre dois blocos. Isto é 

feito a cada 3 fiadas, normalmente.

No caso da ligação à viga metálica podemos ter uma 

ligação semi-rígida utilizando uma argamassa expansiva, 

podendo esta ser substituída por uma placa de EPS ou 

por poliuretano e então passamos a ter uma ligação de-

formável.

Existem vários tipos de ligadores metálicos.

Zona de vãos

A realização das padieiras sobre vãos poderá ser efetuada 

a partir de peças prefabricadas ou peças betonadas em 

obra. 

Em qualquer dos casos a entrega mínima sobre as om-

breiras deverá ser de 20cm.

Colocar armaduras de junta horizontal de acordo com as 

figuras.

COMPLEMENTOS DE
CONSTRUÇÃO DE ALVENARIAS

parede

pilar 1 ferro
ø6 mm

chapisco

0,50 m

0,
50

 m

Viga

1,5 a 3,5 cm

Alvenaria

Argamassa
com aditivo
expansor

www.paredes eficientes.com
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Esbelteza e verticalidade 

Esbelteza:

As dimensões máximas dos panos de alvenaria depen-

dem das relações entre a altura (h) e o comprimento (l) dos 

panos com a espessura (e) dos blocos. 

Para os blocos Leca® as esbeltezas máximas aconselháveis 

são:

Verticalidade

Uma alvenaria não deve ter um desvio vertical entre a 

base e o topo superior a 20mm. 

O controlo da verticalidade  entre os vários pisos é feito de 

acordo com a figura.

Execução de junta de retracção ou dilatação 

As juntas são preenchidas com um material compressível, 

rematadas de ambos os lados com cordão de mastique 

limitado interiormente por um perfil de fundo de junta. No 

caso em que os revestimentos não possam ser interrom-

pidos na zona da junta e rematados por perfis apropriados 

para não se danificarem ao longo do tempo, deverão ser 

armados com uma rede resistente aos alcalis.

Espessura  (e)

bloco Leca®

[cm] 

Altura (h) 

máxima do pano 

de parede

[m]

Comprimento (l) 

máximo 

do pano de 

parede 

[m] 

20 6,0 8,0

25 7,5 10,0

30 9,0 12,0

35 10,5 14,0

l1/e   e   l2/e ≤ 40

e

l1 l2

h

h/e ≤ 30

e

ParedeParede

vista de frente

vista de topo

Junta

TelaMástique

< 50 mm

< 20 mm

< 20 mm

Distância
entre
pisos

Distância
entre
pisos

Altura do
edifício
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Condições gerais de aplicação

• não aplicar o sistema em fachadas com inclinação inferior a 45º;
• não aplicar as argamassas com temperaturas atmosféricas inferiores a 5ºC nem su-

periores a 30ºC;
• evitar a aplicação dos materiais em situação de vento forte;
• não aplicar os materiais se houver a eventualidade de poderem apanhar chuva en-

quanto não estiverem secos;
• evitar a aplicação dos materiais sob a incidência direta dos raios solares;
• não iniciar a aplicação do sistema sobre suportes em que não tenha decorrido pelo 

menos um mês sobre a sua execução (alvenarias, betão, reboco), para que se encon-

trem em condições de estabilidade e secagem adequados.

Colagem das placas isolantes

As placas serão montadas em posição horizontal em fiadas sucessivas, de baixo para 
cima, contrafiadas em relação à fiada inferior. Do mesmo modo, nas esquinas os topos 
das fiadas de placas deverão ser alternados, para melhorar o travamento do sistema.
A verticalidade e o ajustamento da planimetria de cada placa em relação às adjacentes 
deverão ser permanentemente verificados, usando régua metálica de 2m e nível de bolha 
de ar.
Nos cantos das zonas envolventes dos vãos, as placas deverão ser montadas de forma 
a evitar que as juntas entre si correspondam ao alinhamento das arestas do vão. Este 
cuidado contribuirá para diminuir a tendência para a formação de fissuras a partir dos 

cantos do vão.

Fixação mecânica das placas isolantes

Devem ser aplicadas fixações mecânicas complementares à colagem das placas isolan-
tes nas seguintes circunstâncias:
• na aplicação dos sistemas weber.therm mineral, weber.therm extra e weber.therm 

natura;
• na aplicação do sistema weber.therm keramic, na quantidade mínima de 8 unidades 

por m2;
• em utilizações do sistema acima dos 10 metros de altura, quando sujeito a condições 

severas de exposição ao vento, devido à ação de pressão negativa (sucção) produzida 
por este.

Este reforço de fixação será feito aplicando buchas específicas weber.therm bucha, na 
quantidade mínima de 6 unidades por m2, que deverá ser reforçada junto às esquinas e 
em função da intensidade de exposição ao vento. As buchas deverão ter comprimento 

adequado à espessura da placa isolante a fixar.

As pequenas cavidades resultantes na superfície, correspondentes à cabeça das bu-

chas, deverão ser preenchidas com argamassa de revestimento numa operação prévia 

ao revestimento das placas isolantes.

COMPLEMENTOS SOBRE APLICAÇÃO 
DE SISTEMAS weber.therm

www.paredes eficientes.com
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Tratamento de pontos singulares

As arestas do sistema em esquinas de paredes e contornos dos vãos deverão ser re-

forçadas usando o weber.therm perfil de esquina, em alumínio ou PVC, perfurados para 

aderência das argamassas e incluindo rede de fibra de vidro com tratamento antialcalino. 

Os perfis serão colados diretamente sobre as placas de isolamento com a mesma arga-

massa utilizada na colagem das placas.

As juntas de dilatação deverão ser respeitadas – interrompendo o sistema - e rematadas 

com weber.therm perfil de junta de dilatação aplicado sobre as placas de isolamento. O 

espaço interior do perfil de junta de dilatação deverá ser selado com mastique de poliure-

tano sobre cordão de fundo de junta em espuma de polietileno.

Nos encontros das placas de isolamento com superfícies rígidas (caixilharias, planos sa-

lientes, varandas ou palas, remates de topo, etc.), deverá ser deixada uma junta aberta 

com cerca de 5 mm para posteriormente ser preenchida com material elástico e imper-

meável do tipo mastique de poliuretano weber.flex PU.

O remate da placa isolante com o elemento fixo de caixilhos de janela deverá ser comple-

mentado com a aplicação de weber.therm perfil de janela garantindo um remate perfeito 

entre os revestimentos e o caixilho, e possibilitando a fixação de proteção da janela du-

rante a execução dos trabalhos.

Antes da aplicação da primeira camada de revestimento deverá ser reforçada a superfí-

cie do sistema nos cantos da zona envolvente dos vãos. Este reforço deverá ser feito apli-

cando tiras de rede de fibra de vidro (weber.therm rede normal) com cerca de 50x25cm, 

posicionadas a 45º, coladas sobre as placas de isolamento e usando a argamassa de 

revestimento.

Nas padieiras (ou vergas) das janelas ou portas aplicar weber.therm perfil de pingadeira 

abraçando a aresta do plano da fachada com o plano interior do vão.

Este perfil permite realizar o reforço da aresta e evitar o recuo da água que pinga da 

fachada.

Aplicação de armadura em rede de fibra de vidro

O revestimento em argamassa das placas isolantes incorpora um reforço em rede de 

fibra de vidro com tratamento antialcalino (weber.therm rede normal). A rede será apli-

cada sobre a primeira camada de argamassa ainda fresca e esticada suavemente com 

talocha lisa contra esta sem ser empurrada para trás nem retirar argamassa da parede. 

O encosto lateral entre faixas de rede deverá respeitar uma sobreposição de cerca de 

10cm e a rede deverá ficar perfeitamente esticada sem qualquer vinco ou ondulação.
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GLOSSÁRIO

Aduela
Tábua que serve de guarnição às faces interiores dos vãos de 
parede.

Alvenaria racionalizada

Conjunto de práticas destinadas à aplicação mais eficiente 
dos recursos e diminuição dos resíduos de 
construção resultantes da aplicação de alvenaria, através da 
formação técnica adequada dos operários de construção civil 
e da otimização das condições de funcionamento do estaleiro 
de obra.

Aparelho
Cada uma das diferentes posições das pedras, blocos ou tijo-
los utilizadas na execução de alvenaria.

Argamassa
Massa utilizada em obra para alvenarias e rebocos, constituí-
da por areias, cimento e cal misturados com água.

Argamassa de 
assentamento (ou de 
montagem)

Camada de argamassa sobre a qual se colocam os ladrilhos 
ou azulejos ao revestir a superfície das paredes ou dos 
pavimentos, ou sobre a qual se colocam os elementos da 
alvenaria.

Assentamento
Aplicação e colocação em obra de portas, janelas, bancadas, 
loiças sanitárias, alvenarias.

Balaustrada
Termo que define um parapeito que é suportado por 
balaústres, aplicado em varandas, escadas e terraços.

Barriga Curvatura verificada numa parede.

Beirado
Remate inferior do telhado para decoração, sendo de inicio 
destinada a afastar a queda de água do telhado das paredes.

Cachorro
Consola curta que se encontra encastrada numa parede 
exterior, que tem como principal objetivo receber cargas 
excêntricas.

Chapar Projetar massa com colher contra as paredes.

Chapisco
Mistura cimentícia utilizada para revestimento ou base de 
revestimento de paredes de alvenaria.

Cinta
Elemento de contenção usado na construção em blocos de 
alvenaria ou em betão armado.

Cornija Moldura de remate superior de uma parede.

Coroamento
Elemento de remate colocado na parte superior de uma pare-
de ou de um edifício.

Courette

Também denominada courette técnica, é um ducto, geral-
mente construído em alvenaria, por onde pode 
ser feita a evacuação de gases e ventilação e por onde pas-
sam as condutas de águas, gás e outros serviços. 

www.paredes eficientes.com
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Cunhal Ligação perfeita entre as fachadas de edifícios formando um 
ângulo. Termo que define a pedra talhada, que faz a ligação 
entre duas paredes da fachada.

Empena Paredes laterais de um edifício, sem aberturas (janelas 
ou portas). Estas paredes estão preparadas a receber 
outro edifício encostado. Parede cega de um edifício que 
habitualmente é de encosto para outro edifício.

Fachada Faces exteriores de um edifício. Parede exterior de um edifício.

Fiada Termo que define uma fileira horizontal de tijolo, blocos ou 
pedras aparelhadas de dimensões idênticas aplicadas em 
paredes ou muros.

Fiel Fio com ponteiro numa das pontas, para verificar a 
perpendicularidade de uma parede ou estaca.

Gola Canto interior de uma parede onde se abre um vão.

Lambril Revestimento em paredes, executado normalmente em ma-
deira, azulejo ou mármores, aplicado até uma altura de 1,80m.

Lanternim Janela aberta num tecto ou parte superior de uma parede.

Lintel Viga de pequena dimensão, de ferro, madeira ou betão 
armado destinada a vencer vãos de portas ou janelas, com 
pequenas cargas. O mesmo que verga.

Meio-fio Tira de massa para alvenaria sobre a qual se traça o 
alinhamento e a espessura de uma parede, de modo a iniciar-
se o seu levantamento.

Pano Conjunto de várias fiadas de tijolo ou blocos que forma uma 
parede de alvenaria. No caso de parede  dupla diz-se parede 
de dois panos de alvenaria.

Paramento Face interior ou exterior de uma parede.

Parapeito Parede que numa janela se eleva até cerca de 90cm forman-
do um resguardo. O mesmo que peitoril.

Parede Elemento utilizado em construção para delimitar espaços, por 
vezes tem uma função estrutural. É normalmente uma obra 
de alvenaria, madeira, betão ou vidro.

Parede divisória Parede interior de edifício que forma compartimentos.

Parede meeira (ou de 
meação)

Tipo de parede que é comum a duas habitações contíguas.

Parede-mestra Parede estrutural de um edifício.

Peitoril Termo que define uma pedra emoldurada, situada em base 

de vão de janela. O mesmo que parapeito.

Perpianho Parede executada em pedra aparelhada de todos os lados.
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Pestana Interseção de uma pala com uma cobertura ou parede.

Picar Pontear as paredes para melhorar a aderência dos revesti-
mentos.

Platibanda Murete de alvenaria que se encontra no prolongamento das 
paredes exteriores, acima dos beirados.

Reboco Argamassa de cal ou cimento e areia, que se aplica em pare-
des, a fim de prepará-la para o revestimento.

Roço Abertura ou rasgo em paredes e tetos de modo a aplicar as 
tubagens e caixas das instalações técnicas.

Rodapé Tipo de friso de ligação entre as paredes e os pisos.

Sacada Varanda ou janela sem parapeito, rasgada até ao nível do 
solo, com grade.

Sanca Remate aplicado entre a parede e o teto, executado em gesso, 
estuque ou esferovite.

Seteira Abertura em parede longa e estreita para a passagem de luz.

Tardoz Face tosca da pedra de cantaria que fica para o lado de dentro 
da parede.

Tremó Espaço de parede entre dois vãos (janelas ou portas).

Vão Termo que define um espaço vazio, uma abertura numa pare-
de. Define também a distância entre os dois apoios de uma 
viga ou laje.

Verga Termo que define uma viga flexível. Peça horizontal do guar-
necimento de um vão, apoiada nas ombreiras de uma porta 
ou janela. O mesmo que lintel.

www.paredes eficientes.com



55

BIBLIOGRAFIA

EN 1996 - EUROCÓDIGO 6 – Design of masonry structures . Part 1-1, Part 1-2, Part 2

NP EN 1998 - EUROCÓDIGO 8 – Projeto de estruturas para resistência aos sismos

Dec. Lei 118/2013, REH- Regulamento de Desempenho Energético dos Edifícios de Habitação, 

Agosto 2013

Dec. Lei 96/2008, RRAE – Regulamento dos Requisitos Acústicos dos Edifícios, Junho 2008

PEREIRA, M. F. P. (2005), Anomalias em paredes de alvenaria sem função estrutural, Dissertação 

de Mestrado em Engenharia Civil, Universidade do Minho, Guimarães

LOURENÇO, P. B.; SOUSA, H. (2002), Paredes de alvenaria – situação actual e novas tecnologias, 

Seminário sobre Paredes de Alvenaria, Universidade do Minho, Guimarães

ALVES, S.; SOUSA, H. (2003), Paredes exteriores de edifícios em pano simples, Porto, LIDEL

MATANA, M. (2005), Manual de alvenaria, Edições CETOP

ABRANTES, V.; SILVA, M. da, Patologia em paredes: causas e soluções

MATEUS, R., Análise comparativa de soluções construtivas para paredes exteriores, Escola de 

Engenharia-Departamento de Engenharia Civil-Universidade do Minho

GONÇALVES, A.; BRITO, J. de; BRANCO, F. (2008), Causas de anomalias em paredes de alvenaria 

de edifícios recentes, Engenharia Civil - UM, Número 31

SOUSA, H., Portuguese Masonry Building Enclosures. Practices and Problems, CIB W23 Wall 

Structures- 37th. Meeting, August 23-24, Penn State, USA, 2000

CARVALHO, W. de; CASTRO, A. e outros, Manual de Projectos de Alvenaria de Vedação, 

Comunidade da Construção – Campinas

MENDES DA SILVA, J.; ABRANTES, V., Patologia em paredes de alvenaria: causas e soluções, 

Seminário sobre Paredes de Alvenaria, P.B. Lourenço et al. (eds.), 2007

FREITAS, V. P., Patologia de argamassas, APFAC – Tektónica, Maio 2008

SAINT-GOBAIN WEBER, Manual Técnico weber.therm, Setembro 2012

SAINT-GOBAIN WEBER, Manual Técnico de Alvenarias Leca®, Edição 1 – Dezembro 2011



56

Saint-Gobain Weber Portugal

Zona Industrial da Taboeira

3800-055 Aveiro

tel.: +351 234 101 010  |  fax: +351 234 301 144/8

www.weber.com.pt

www.paredes eficientes.com 

 

Ed
iç

ã
o 

n
º1

 d
e 

ja
n

ei
ro

 d
e 

20
15

.  
   

   
   

   
   

 M
a

te
ri

a
l s

em
 v

a
lo

r 
co

m
er

ci
a

l. 
P

ro
ib

id
a

 a
 v

en
d

a
.


