
Reabilitação de coberturas de fibrocimento 
sem perfuração das placas existentes 
e sem libertação de pó 
 

Com armadura de reforço Paraplac 
 

Paraplac é uma marca registada de Icopal Siplast S.A.S. 
Representado e desenvolvido em território Português por Imperalum S.A.     



2 

Menor 
perturbação 

Praticamente nenhuma interrupção da atividade do edifício 
durante a instalação do sistema 

Ecológico 
Sem necessidade de raspar, escovar ou furar o fibrocimento 
existente  –  sem libertação de pó do fibrocimento 

Economico Reabilitação  sem o custo de retirar o fibrocimento 

Seguro 
Reforça a estrutura com sobrecarga mínima e assegura a 
circulação durante e após as obras  

Duradouro 
Impermeabilização  com membranas de betume modificado que 
permite uma reabilitação completa da cobertura. 

Reabilitação de coberturas de fibrocimento 

Definição e utilização 
 

Sistema de reabilitação de 
coberturas de fibrocimento 
existentes, com isolamento 
térmico e impermeabilização. 
Adaptado para coberturas 
existentes de placas  ondula- 
das  standard de fibrocimento 
de 5 ou 6 ondas e com perfil 
177 x 51 mm. Conveniente 
para edifícios fechados, com 
baixa ou media higrometria, 
em clima continental (altitude 
inferior a  900 m). 

O sistema de reabilitação de coberturas 
com placas onduladas de fibrocimento  

Vantagens do Sistema 

Pletina Paraplac 

Brida Paraplac 

Descrição do sistema 

Segundo a sequência de instalação, o 
sistema Paraplac é composto por: 
 

 uma armadura que reforça mecani-
camente a cobertura (2,25 kg/m²) 
formada por: 

 

1. Perfis Paraplac colocados na onda 
da placa. 

2. Bridas Paraplac que se fixam às 
fixações existentes das placas de 
fibrocimento. Bloqueiam o movi-
mento dos perfis. 

3. Pletinas Paraplac que se colocam 
entre placas de fibrocimento na 
sobreposição das mesmas. Apara-
fusam-se aos perfis sem perfurar as 
placas de fibrocimento. 

1 

2 
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 painéis de isolamento térmico 4  de 
poliisocianurato PIRMATE B de 32kg 
por m³ (ou seja 1,3 kg/m² para 40 
mm de espessura), fixados mecanica-
mente 5 ao perfil Paraplac sem 
perfuração das placas. 

 

 sistema de impermeabilização  6   com 
membranas de betume modificado 
APP em sistema monocapa com a 
membrana Polyxis R50 T Deck ou em 
sistema bicapa com as membranas 
Polyplas  30 mais  Polyxis R40  C. 

 Em ambos os sistemas a face superior 
da membrana à vista é autoprotegida 
com granulado de ardósia. 

4 

5 

6 
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O Perfil Paraplac tem uma geome-
tria especialmente desenhada para 
ser aplicado na onda da placa. 
 

Composição: 
- De aço classe C320 
- Protegido por galvanização Z275. 
- Espessura nominal: 0,75 mm. 
- Peso por ml: 780 g 
- Forma empilhável durante trans-

porte e armazenamento. 
 

 Acondicionamento: 
- Entregues em caixas de 10 perfis 

c o m    2  m l   o u   3  m l   d e  
comprimento. 

A Pletina Paraplac tem uma forma 
especialmente adaptada para ser 
colocada entre as placas de 
fibrocimento (tipo 177x51mm), nas 
sobreposições das mesmas. 
 

Composição: 
- De aço classe C320 
- Protegido por galvanização Z275. 
- Espessura nominal: 1,5 mm. 
- Peso de cada unidade: 170 g. 
- Dimensão total: 225x60 mm. 
 

Acondicionamento: 
- Caixas de 50 unidades (com 

parafuso de fixação incluído). 
- 93 caixas por palete. 

A Brida Paraplac fixa-se às fixações 
existentes das placas de fibroci-
mento (177x51mm) e bloqueia os 
perfis. 
 

Composição: 
- De aço classe C320 
- Protegido por galvanização Z275. 
- Espessura nominal: 1,5 mm. 
- Peso de cada unidade: 160 g. 
- Dimensão total: 200x60x50 mm. 
 

Acondicionamento: 
- Caixas de 50 unidades (com 

parafuso de fixação incluído). 
- 93 caixas por palete. 

Com excelentes prestações 
térmicas, baixo peso e elevada 
rigidez, os painéis de espuma 
de poliisocianurato PIRMATE 
constituem a solução ideal de 
isolamento térmico na reabili-
tação de coberturas de fibroci-
mento, com o sistema Paraplac. 
 O PIRMATE B, com a face 
superior betuminada, permite a 
aplicação direta de membranas 
betuminosas em sistema 
totalmente  aderido.  

Os painéis de isolamento 
térmico são fixados aos perfis 
Paraplac com parafusos com 
ponta de broca de Ø 4,8 mm 
(capacidade de perfuração de 
1,5 mm) e com plaquetas para 
distribuição da pressão. 
 
Na possibilidade de utilização 
de outros tipos de isolamento 
térmico ou impermeabilização, 
dever-se-á consultar os servi-
ços técnicos da Imperalum.  

Componentes metálicos do sistema – elementos Paraplac 

Perfil Paraplac Pletina Paraplac Brida Paraplac 

Isolamento Térmico Fixação do Isolamento   Impermeabilização 

Os sistemas de  membranas de 
betume polímero APP, da 
Imperalum, tanto em sistema 
monocapa (com a membrana 
Polyxis R50 T Deck) como bicapa 
(com as membranas Polyplas 30 
seguida de Polyxis R40 C), per-
mitem soluções de impermea-
bilização de elevada durabili-
dade e eficiente adaptação aos 
mais variados detalhes desta 
solução de reabilitação de 
coberturas de fibrocimento.   
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Reabilitação de coberturas de fibrocimento 

Instalação 
 
As informações seguintes constitu-
em um manual, se bem que não 
tomam em conta as possíveis 
restrições ou disposições particu-
lares relacionadas com o suporte, 
com alguns isolamentos, com a 
situação geográfica, com a 
configuração da construção… 
 

O instalador deve ter um conheci-
mento completo dos documentos 
de referência (normas, especifica-
ções técnicas, detalhes do caderno 
de encargos…) 

Segurança e saúde 
 

Sobre placas onduladas de fibroci-
mento, há que respeitar as disposi-
ções aplicáveis no acesso a 
coberturas de materiais  frágeis. 
 

Existem dispositivos de proteção das 
pessoas (residentes e pessoal de 
obra) e dos bens materiais, que 
tomem em conta  as condições do 
lugar e que formam parte do plano 
de segurança da obra (informação 
do pessoal, linhas e redes de vida, 
passadiços,  proteções periféricas, 
etc.) 

Principais documentos de 
referência 
 

Especificações técnicas, instruções 
de aplicação e caderno de encargos 
dos painéis de isolamento térmico.  
 

Especificações técnicas, instruções 
de aplicação e caderno de encargos 
dos produtos que formam o sistema 
de impermeabilização. 

Aplicação da impermeabilização 

Zonas correntes 

Fixação dos perfis Paraplac Fixação das bridas Paraplac 

Fixação das pletinas Paraplac Aparafusamento das pletinas 

Fixação do isolamento 
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Pontos singulares 
 
Os pontos singulares dependem da 
configuração da obra e da vontade do 
empreiteiro da obra: criação de larós, 
de remates de impermeabilização,  
caminhos de circulação, ocultação ou 
conservação de claraboias, etc. 
 
Segundo recomendação do fabrican-
te, as bandas metálicas, os topos de 
empenas e beirados, as chapas de 
união   etc.,   são   de  chapa   de   aço 

 
galvanizado (espessura > 0,75 mm) 
com uma proteção contra a corrosão 
adaptada à sua exposição (vapor 
ácido, etc.). 
 
Aparafusam-se diretamente aos 
perfis sem perfurar as placas de 
fibrocimento. 
A continuidade da impermeabilização 
realiza-se em conformidade com as 
Especificações Técnicas e caderno de 
Encargos da  Imperalum. 

5 

Empena 

Beirado 

Laró 

1. Perfil Paraplac na onda da placa 
2. Banda metálica de empena 
3. Fixação da banda metálica aos 

perfis Paraplac (cada 33 cm) 
4. Fixação da banda de empena à 

parede vertical (cada 33 cm) 
5. Isolamento térmico 
6. Impermeabilização 

1. Perfil Paraplac na onda da placa 
2. Brida Paraplac (bloqueia o perfil) 
3. Banda metálica de  beirado 
4. Fixação da banda metálica aos 

perfis Paraplac 
5. Isolamento térmico 
6. Impermeabilização 

1. Perfil Paraplac alargado até ao 
eixo do laró central 

2. Pletina ou brida Paraplac  
3. Chapa plana de união fixada a 

todos os perfis Paraplac 
4. Isolamento térmico 
5. Impermeabilização com banda de 

reforço inferior (em caso de 
sistema monocapa) ou sem (em 
caso de sistema bicapa) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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4 
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4 
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Caleira existente 
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Reabilitação de coberturas de fibrocimento 

Pontos singulares (continuação) 

1. Elemento de cumeeira de 
fibrocimento 

2. Perfil Paraplac subido o mais alto 
possível na cumeeira 

3. Pletina ou brida Paraplac fixada ao 
elemento da cumeeira 

4. Chapa plana de união fixada a 
todos os perfis Paraplac 

5. Isolamento térmico 
6. Impermeabilização 
7. Fixação da impermeabilização 

(para pendente > 20%) a cada 
perfil Paraplac 

Caso se pretenda manter os pontos 
de luz:  são aplicados uns topos, com 
as dimensões da zona, fixados aos 
perfis Paraplac, e servem de suporte 
aos remates da impermeabilização. 
 

Caso se pretenda ocultar os pontos 
de luz: é feito um reforço da 
armadura da seguinte maneira: 
 

1. Continuidade dos perfis Paraplac 
sobre o ponto de luz 

2. Perfis Paraplac adicionais fixados 
nas restantes ondas 

3. Uma banda metálica plana de 
união com 10 cm de largura é 
fixada a cada perfil Paraplac. 

1. Elemento de cumeeira em bisel de 
fibrocimento 

2. Perfil Paraplac subido o mais alto 
possível na cumeeira 

3. Pletina ou brida Paraplac fixada ao 
elemento da cumeeira 

4. Tampa metálica fixada a todos os 
perfis Paraplac sobre (ou sob) o 
isolamento térmico 

5. Isolamento térmico 
6. Impermeabilização 
7. Fixação da impermeabilização 

(para pendente > 20%) a cada 
perfil Paraplac 

1 
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Cumeeira em bisel 

Cumeeira reta 

Pontos de luz ou claraboias 
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Descrição 
 

Reabilitação de uma cobertura de 
placas de fibrocimento standard de 
tipo 117 x 51 mm, sem necessidade 
de retirar as placas de fibrocimento 
existentes,  graças ao sistema 
Paraplac: 
 

 Uma armadura metálica compos-
ta de Perfis Paraplac colocados na 
onda da placa de fibrocimento e 
fixados com Pletinas Paraplac e 
Bridas Paraplac, conforme o 
Caderno de Encargos do sistema 
Paraplac (sem necessidade de 
escovagem nem perfuração das 
placas existentes); 

 

 Painéis de isolamento térmico 
fixados aos Perfis Paraplac 
instalados; 

 

 Impermeabilização em sistema 
bicapa ou monocapa, com mem-
branas de betume modificado 
com polímeros APP e acabamento 
superficial de autoproteção com 
granulado de ardósia natural ou 
colorida. 
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Exemplo de consumos e distribuição 
de elementos do sistema Paraplac 
sobre a cobertura existente, em 
placas de fibrocimento de 5 ondas 
sobre 2 apoios, em edifício de altura 
até 10 m, em zona de vento fraco ou 
moderado: 
- as Bridas e as Pletinas são fixadas 
conforme o desenho acima (planta 
da cobertura). 

Cobertura ≤ 300 m2 Cobertura > 300 m2  (1) 

Perfil Paraplac 3 ml/m² (2) 2,85 ml/m² (2) 

Pletina Paraplac 1,3 Un/m² 1,1 Un/m² 

Brida Paraplac 1,3 Un/m² 1,1 Un/m² 

Fixações do Isol. Térmico 6,65 Un/m² (2) 6,65 Un/m² (2) 

Consumos a titulo indicativo para vários edifícios 

(1) Estas quantidades podem reduzir até 10% se o afastamento das vigas de suporte não for superior a 1,35m. 
(2) Prever mais 2 perfis Paraplac de 3ml ou 4 perfis de Paraplac de 2ml para cada ponto de luz ocultado.  

- os perfis Paraplac devem ser fixa-
dos de tal forma que as suas 
sobreposições coincidam sobre as 
vigas de suporte do fibrocimento 
(segurança contra quedas em altura 
caso se parta uma placa de 
fibrocimento). 

Consumos de elementos metálicos Paraplac 

Beirado Beirado 

Empena 

Caso de ponta 

de placa partida 

Placa de 5 ondas 

sobre dois apoios  
Ponto de luz ocultado 

Cumeeira Cumeeira 

Distribuição de 
reforços sobre 
zona corrente 
da cobertura 

Distribuição de 
reforços sobre 
zona de beirado 



Sede e Fábrica 
Zona Industria - Pau Queimado 
2870 - 100 Montijo 
Tel. 212 327 100 
Fax 212 327 101 
 

Delegação Norte 
Rua da venda Nova, 24 
4415 - 366 Pedroso 
Tel. 229 961 664 | 227 860 860 
Fax 227 848 267 
 

Delegação Centro 
Armazém Vales Pedrulha 
Armazém 11, Piso 0 
Zona Industrial da Pedrulha 
3020 – 320 Coimbra 
Tel. 239 492 356 
Fax 239 492 827 
 

Delegação IMPERLIS 
Rua Estevão de Amarante,  4 
Ramada 
2675 – 785 Odivelas 
Tel.219 334 986 
Fax 219 310 183 
 

Delegação Sul 
EN 125 
Parque Industrial Bela Mandil 
Armazém 1 
8700 – 172 Olhão 
Tel. 289 703 396 
Fax 289 707 936 

www.imperalum.com 
imperalum@imperalum.pt 


