DIATHONITE ACOUSTIX
Reboco ecológico à base de cortiça,
fono-absorvente e isolante acústico

Diathonite Acoustix
Informação Técnica
Testes demonstrativos

Análise Técnica de Componentes

Diasen começou a sua pesquisa sobre rebocos com
incorporação de cortiça por volta de 1985. O objetivo das
nossas investigações era obter um único produto que tivesse
ótimas caraterísticas térmicas, desumidificadoras, absorventes
sonoras e de durabilidade no tempo (em ambientes frios,
quentes ou salinos), e de fácil aplicação.

Cortiça: a escolha da cortiça deve-se ao facto de ser um material
completo, que se adapta de forma eficaz às novas tendências
de construção. É um material não tóxico, biológico, inalterável,
impermeável, transpirante, resistente, termicamente inerte,
electricamente neutro e indeformável. Apresenta ainda uma
boa resistência mecânica, tem propriedades ignífugas e
excelentes propriedades de absorção acústicas.
Argila: inerte natural, poroso e leve. Possui um óptimo
coeficiente térmico e boa resistência a compressão; é um
material altamente respirável e resistente à humidade.
Cal Hidráulica Natural: ligante hidráulico com propriedades
isolantes, que resiste muito bem aos choques térmicos.
Apresenta também características que lhe permitem uma
elevada adesão aos suportes bem como uma velocidade
de presa muito positiva. Este ligante permite também
o combate à fissuração, durante a presa, resultante da
aplicação com temperaturas ambientes mais elevadas. Não
sofre de problemas associados a alguns ligantes bastardos e
cimentícios, tal como a segregação e permeabilização à água.
Terra Diatomácea: um mineral que se forma naturalmente
graças à acumulação de materiais orgânicos (ossos de choco,
vegetais, etc.) de eras pré-históricas, geralmente no fundo dos
oceanos, que ao retirar-se deixa depósitos em diferentes locais
da Terra. O elevado grau de porosidade (85%) do volume da
terra diatomácea faz com que a mesma possa absorver até
uma vez e meia o seu próprio peso.
Aditivos Naturais: obtidos de vegetais, cumprem a função
de unir a mistura, deixando-a mais maleável e fácil de aplicar.
Além disso, dão lugar à micro-alveolização, necessária para
manter uma alta oermeabilidade de vapor de água e uma
melhor resistência térmica do aglutinante.
Fibras: as fibras se dispersam facilmente na mistura, criando
um material homogéneo que aumenta a resistência, evitando
o aparecimento de micro-fissuras. Dão resistência mecânica,
perfeita estabilidade ao longo do tempo e não deixam
resíduos tóxicos.

Durabilidade de Diathonite
Todos os materiais empregues na produção de Diathonite têm
uma vida útil centenária; descobertas arqueológicas recentes
terão inclusivamente encontrado ruinas de casas romanas
com mais de 2000 anos isoladas com cortiça.
A terra de diatomáceas e de argila, base do nosso produto, são
resultado de acumulação de depósitos ao longo do tempo no
nosso planeta.
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Diathonite Acoustix
Informação Técnica
DIATHONITE ACOUSTIX
CPD - 021/2014
UNI EN 998-1
Especificação de argamassa para obras de alvenaria.
Parte 1: Argamassas para rebocos nos interiores e exteriores

ABSORÇÃO ACÚSTICA
Absorve o 70% do impacto
da onda sonora.

PERMEABILIDADE
AO VAPOR DE ÁGUA
Contribui para a melhoria
do conforto doméstico.
REAÇÃO AO FOGO
Não queima nem liberta fumos.

α

70%

μ=4
Euroclasse

A1

COEFICIENTE DE
REDUÇÃO DE RUÍDO
Certificado pela norma
ASTM C423.
COEFICIENTE DE
TRANSMISSÃO TÉRMICA
Permite poupança energética.
RESISTÊNCIA MECÂNICA
Excelente durabilidade,
fiabilidade e estabilidade
ao longo do tempo.

0,60

λ=0,083
W/mK

3 N/mm2

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design
Diathonite Acoustix é um produto ecológico, composto por materiais não perigosos
para o ambiente nem para o homem, seja em fase de aplicação ou de utilização (após
conclusão dos trabalhos). Por esta razão, contribui para obter créditos LEED de acordo
com os protocolos de certificação do Green Building Council.
Norma LEED para Novas Construções & Grandes Projetos de Renovação/Inovação,
LEED para Escolas, LEED para Projetos da envolvente e parte central do edifício, v. 2009
Area tematica
Energia e Atmosfera

Materiali e Risorse

Qualidade do
Ambiente Interior

3

Credito

Punteggio

EAp2 - Desempenho Energético mínimo
EAc1 - Optimização do Desempenho Energético
MRc2 - Gestão dos Resíduos de Construção
MRc5 - Materiais regionais
MRc5 - Materiali estratti, lavorati e prodotti a distanza limitata (materiali regionali)
MRc6 - Materiais rapidamente Renováveis
IEQp3 - Desempenho Acústico Mínimo*

Obrigatório
De 1 a 19
De 1 a 2
De 1 a 2
De 1 a 2
1
Obrigatório

IEQc3.2 - Plano de Gestão da Qualidade do Ar Interior da Construção - Antes da Ocupação

1

IEQc4.2 - Materiais a baixa emissão - Pinturas e Revestimentos
IEQc9 - Desempenho Acústico Melhorado*
IEQc11 - Prevenção do Mofo*

1
1
1

Diathonite Acoustix
Informação Técnica
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0,19

0,16

0,08
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0,51

0,63

0,75
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αp

0,10

0,35

0,65

0,75

0,75

0,79

0,66

0,66

0,68

0,65

0,71

0,66
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Comportamento acústico

Valor

Norma

Coeficiente de Redução do Ruído (CRR - NRC)

0.60

ASTM C423

CRR-NRC com pintura

0.55

ASTM C423

Absorção sonora média (SAA)

0.61

ASTM C423

Coeficiente de absorção ponderado (αw )

0.65

UNI EN ISO 11654

Classe de absorção sonora

C

UNI EN ISO 11654

Informação Técnica

Valor

Norma

Reação ao fogo

Classe A1

UNI EN 13501-1

Resistência mecânica

3 N/mm2

UNI EN 1015-11

Permeabilidade (μ)

4

UNI EN ISO 12572

Condutividade térmica (λ10dry)

0,083 W/mK

UNI EN 12667
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Diathonite Acoustix
Domínio de utilização
Aplicação em paredes
Parede

Diathonite
Acoustix
Acabamento

Aplicação em tetos
Tecto
Diathonite
Acoustix
Acabamento

Como Aplicar
Graças à possibilidade mecânica
(projecção), a argamassa Diathonite
Acoustix pode ser aplicada em todos
elementos verticais ou horizontais
(paredes ou tectos) e em quaisquer
formas e estruturas desses mesmos
paramentos. A aplicação não necessita
de equipas muito especializadas e não
são necessários sistemas adicionais de
fixação mecânica. O resultado final
representa uma superfície elegante,
contínua e sem juntas.
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Diathonite Acoustix
A solução ideal para muitas aplicações
Actividades Comerciais
- Restaurantes
- Lojas
- Forums e Retail Outlets
- Cinemas
- Centros Comerciais
- Estúdios de Música
- Salas de convívio

Escritórios
- Open Spaces
- Salas de congresso
- Call Centers
- Espaços administrativos

Cultura e Educação
- Museus e Galerias
- Escolas
- Salas de aula e de estudo
- Auditórios
- Teatros e Cinemas
- Salas de concertos
- Bibliotecas

Saúde e Bem-Estar
- SPA
- Ginásios
- Piscinas
- Hospitais e Clínicas
- Centros Wellness

Religião
- Igrejas
- Conventos
- Capelas
- Mosteiros
- Ermidas
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Diathonite Acoustix
Características e Principais Vantagens
Aplicação rápida e fácil
Através de projecção mecânica ou aplicação manual
sobre paredes e tetos. Não carece de mão de obra
especializada ou fixação mecânica adicional aos
paramentos.

Aplicação sobre qualquer geometria
A solução ideal para superfícies com cantos, curvas,
redondas e outras geometrias complexas.

Resistente ao fogo
Classe de resistencia ao fogo – A1. Não queima e não
produz fumo.

Durabilidade/Fiabilidade
Materiais estáveis e 100% naturais para uma solução
que tem durabilidade ao longo do tempo.

Eco Sustentabilidade
Reboco a base de matérias-primas 100% naturais,
contribui para obter até 43 créditos LEED®.

Poupança energética
Contribui para a poupança energética graças à
capacidade de isolamento térmico.

Poupança nos custos de aplicação
A aplicação é mais fácil, rápida e barata que outras
técnicas existentes no mercado, tal como o sistema
ETICS [cappotto feito com placas de polímeros].

Espessura fina
Solução com espessura fina que permite poupar
espaço.

Conforto Doméstico
Permite a respiração e regulação da humidade,
contribuindo para a salubridade e ao bem-estar no
interior do edificado.

Resistente à humidade
A capacidade de regulação higroscópica permite o
controlo das concentrações de humidade relativa
no interior. Solução ideal para ambientes húmidos
(piscinas, spa, ginásios, etc.).

Solução Certificada
Diathonite Acoustix possui marcação CE e certificação
LEED®.
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Estudo de Caso
Cinema Ideal - Lisboa - Portugal
Na Rua do Loreto, junto ao Largo do Camões, na zona de confluência da Baixa/Chiado com o Bairro Alto e a
Bica, existe ainda hoje em dia uma sala de cinema, que é o mais antigo cinema de Lisboa. Aberto desde 1904,
ele conheceu ao longo dos anos diversas designações - Salão Ideal, Cinema Ideal, Cine Camões e Cine Paraíso.
É uma sala de cinema cuja última grande remodelação teve lugar nos anos 50, mas que conserva ainda todo
o charme de um “cinema de bairro”, com o seu foyer, balcão e plateia. Esse cinema passou por um profundo
trabalho de renovação e recuperação, de arquitectura e de equipamento de projecção de imagem e som: as
paredes levam o reboco fono-absorvente Diathonite Acoustix com 3 cm de espessura, para assegurar uma
óptima absorção acústica. O reboco foi aplicado sobre alvenarias tradicionais e paredes em gesso cartonado
(pladur). Sobre o gesso cartonado foi necessário aplicar o primário de aderência Aquabond.
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Estudo de Caso
Mosteiro de São Biagio - Forlì - Itália
Antes da aplicação da argamassa, o tempo de reverberação sonora no paramento ensaiado, era de 5 segundos.
Após aplicação do Diathonite Acoustix (foi aplicado em apenas 1/7 da superfície de reflexão – 180m2 num
total de 1180m2), os ensaios demonstraram que o tempo de reverberação sonora foi reduzido para metade,
nomeadamente 2,5 segundos. Este estudo revela de facto a capacidade absorvente do reboco, da onda
estacionária emitida pela fonte de som/ ruído.
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Estudo de Caso
“Teatro Cucinelli” de Solomeo - Perugia - Itália
O Diathonite Acoustix foi aplicado no interior do pequeno e fabuloso "Teatro Cucinelli" em Solomeo, uma
pequena aldeia que sedia a famosa empresa "Brunello Cucinelli", mundialmente conhecida devido a sua
produção de vestuário de prestígio em caxemira. A aplicação em todos os paramentos interiores, permitiu uma
óptima correcção da reverberação sonora e portanto, um excelente conforto acústico final na sala que capacita
mais de 200 pessoas
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Estudo de Caso
Restaurante "Cucina Torcicoda" - Florença - Itália
O reboco Diathonite Acoustix foi aplicado em todas as paredes e tetos do restaurante "Cucina Torcicoda", que
fica na Praça Central de Santa Cruz em Florença. Graças à aplicação mecânica/projectada, o reboco adaptouse perfeitamente às particulares geometrias das paredes e tectos na sala do restaurante, apresentando um
aspecto final homogéneo, regular e funcional.
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