DIATHONITE CORK RENDER
Revestimento colorido ecológico à base de cortiça

Diathonite Cork Render
O que é
Diathonite Cork Render representa a última evolução do revestimento colorido:
não é uma pintura tradicional, mas um verdadeiro revestimento de protecção,
actua como uma segunda pele. Além da decoração, contribui para isolamento
térmico e acústico, mantém a parede respirável, protege da água da chuva e evita
as fendas e fissuras. Todas estas características representam alta durabilidade do empreendimento.
O Diathonite Cork Render resulta de anos de trabalho e de conhecimento profundo sobre a preparação da cortiça para aplicação
em fachadas, na criação de ambientes confortáveis ecologicamente sustentáveis e na poupança energética, pela Diasen®.
Diathonite Cork Render é um acabamento colorido de base aquosa, constituído por resinas acrílicas e aglomerado de cortiça
seleccionada de granulometria controlada. A cortiça é um material natural, reciclável, não poluente para o ambiente nem
perigoso para as pessoas. Um produto de único componente, pronto a usar e disponível em muitas cores, fácil e rápido a aplicar
que permite de proteger e decorar em maneira elegante, inteligente e funcional qualquer tipo de fachada, parede ou pavimento.

Cortiça

A cortiça é um material natural utilizado
pelo homem desde a antiguidade
devido
às
suas
características
específicas: elevada elasticidade e
impermeabilidade; óptimo isolante
térmico e acústico; resistente ao
desgaste; resistente ao fogo e resistente
ao ataque de roedores e insectos. A
cortiça não tem cheiro, não é tóxica, é
antialérgica, é rapidamente renovável e
a sua extracção não perturba a planta
de origem – o sobreiro.

A cortiça cumpre integralmente com
os critérios para a selecção de materiais
do conceito green (sustentabilidade
ecológica na construção):
• É naturalmente renovável e a sua
extracção não prejudica o meio
ambiente;
• A sua trabalhabilidade não exige
grande consumo energético;
• Ajuda a controlar os parâmetros
humidade/temperatura e garante
conforto higro-térmico na habitação;
• Contribui fortemente para a
poupança no consumo de energia;
• É um material ecológico que não
compromete a saúde pública nem o
meio ambiente.

De acordo com o conceito da Diasen®
a cortiça não é só uma matéria-prima
mas sim a verdadeira alma dos nossos
produtos. Graças ao conhecimento
alcançado em mais de 30 anos de
produção de materiais a base de
cortiça, a qualidade dos nossos
produtos é garantida pelas certificações
dos mais importantes Laboratórios de
Investigação Internacionais.
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Diathonite Cork Render
Informação Técnica
DIATHONITE CORK RENDER
0068 - CPR - 022/2014
UNI EN 1504-2
Produtos e Sistemas de Reparação e Protecção
de Estruturas em Betão
Parte 2 : Sistemas de Protecção dos substratos em betão.

ISOLAMENTO TÉRMICO
Pareti calde d’invernoe fresche
d’estate.

ELASTICIDADE
Máxima elasticidade nas fissuras
e fendas.

CORRECÇÃO DE FISSURAS
NO SUBSTRATO
Elevada capacidade de
preenchimento. Corrige fissuras e
fendas.

Classe
Térmica

T1

195%

2,5 mm

ECOLOGICAMENTE
SUSTENTÁVEL
Base aquosa de resinas e cortiça
natural. Livre de compostos
orgânicos voláteis (COV – VOC)
HIDRORREPELENTE
Protege e mantém os
paramentos secos.

RESISTÊNCIA
Não ocorre a degradação de cores.
Solução duradoura.

Contribui
para ganho de

créditos LEED

Absorção
NULA de água

Resistente a
radiação UV, sais
(zonas salobras)
e à intempérie

LEED® - Leadership in Energy and Environmental Design
Diathonite Cork Render 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 Projectos de Renovação/ Inovação, LEED
para Escolas, LEED para Projectos da envolvente e parte central do edifício, v. 2009
Área temática
Energia & Atmosfera

Materiais & Recursos

Qualidade Ambiental
Interna
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Crédito

Pontuação

EAp2 - Desempenho Energético mínimo

Obrigatório

EAc1 - Optimização do Desempenho Energético

De 1 a 19

MRc2 - Gestão dos Resíduos de Construção

De 1 a 2

MRc4 - Conteúdo de reciclado

De 1 a 2

MRc5 - Materiais regionais

De 1 a 2

MRc6 - Materiais rapidamente Renováveis

1

QIc3.2 - Plano de Gestão da Qualidade do Ar Interior da Construção Antes da
Ocupação

1

QIc4.2 - Materiais a baixa emissão – Pinturas e Revestimentos
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Diathonite Cork Render
Decoração e recuperação de fachadas
O Diathonite Cork Render é a solução ideal para a decoração colorida de fachadas novas, mas também, devido às
suas propriedades térmicas, impermeabilizantes e elásticas, para a recuperação, beneficiação e requalificação das
fachadas existentes. A aplicação pode ser realizada praticamente sobre qualquer tipo de suporte.

Principais Vantagens
Aderência perfeita
Adere praticamente a todo e
qualquer tipo de suporte, novo ou
existente.
Hidrorrepelente (Hidrofugo)
Protege a fachada de absorção de
água.
Elasticidade
Limita a ocorrência de fissuração e
fendilhação.
Preenchimento de fissuras
Elevada capacidade de
preenchimento de fendas e
fissuras.
Permeabilidade
Permite a respiração da fachada.
Excelente resistência
Resistente à radiação ultra violeta,
intempérie e sais.
Poupança energética
Corrige pontes térmicas,
evita o choque térmico e
sobreaquecimento..

SOLUÇÃO
DURADOURA

PROTEÇÃO
TÉRMICA

ELÁSTICO E
HIDRORREPELENTE
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Diathonite Cork Render
Imagens
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Diathonite Cork Render
Decoração antiderrapante dos pavimentos
O Diathonite Cork Render pode ser aplicado como acabamento para pavimentos, permitindo obter superfícies
elegantes, contínuas, sem juntas e antiderrapantes. A utilização de moldes e de telas (papel de impressão fino), permite
a personalização, já que estas folhas aderem ao pavimento.

Principais Vantagens
Elasticidade
Limita a ocorrência de fissuração e
fendilhação.
Sem juntas
Homogéneo, uniforme e sem juntas ou descontinuidades visíveis.
Fácil de limpar e higiénico.

PERSONALIZAÇÃO
POR MOLDES E TELAS

Antiderrapante
Ideal para zonas de elevada ocupação, circulação, espaços exteriores junto a piscinas e escadas.

ANTIDERRAPANTE

Hidrorrepelente (Hidrofugo)
Protege o pavimento de absorção
de água.

ELÁSTICO E
RESISTENTE

Inércia Térmica
A superfície apresenta temperatura constante ao longo do ano,
oferecendo bem-estar aos utilizadores do edifício. O contacto
directo entre o pavimento e a
pele não cria desconforto.
Resistência
Resistente à abrasão e à intempérie.
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Diathonite Cork Render
Imagens
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Diathonite Cork Render
Paredes e pavimentos interiores
O Diathonite Cork Render é uma solução ideal para as paredes e tectos interiores. Evita a formação de mofo e condensações,
contribui para a poupança energética, assegurando um ambiente saudável e confortável no interior das habitações.
Permite decorar com estilo e elegância moradias, lojas, escritórios, apartamentos e outros locais.

Principais Vantagens
Inércia Térmica
A superfície apresenta temperatura constante ao longo do ano,
tanto no Verão como no Inverno.
Sem mofos ou condensações
Previne contra cheiros, mofo e
formação de condensações, mesmo em locais húmidos como as
cozinhas, balneários, instalações
sanitárias e ginásios.
Livre de Compostos Orgânicos
Voláteis (COV – VOC)
Não liberta COV durante a aplicação nem na fase de utilização.
Não prejudica a saúde nem o
ambiente.
Poupança Energética
Combate a perda de calor e
permite ganhar inércia térmica do
edificado. Poupança ao nível da
energia para climatização.
Permeabilidade
Permite a respiração das paredes
e tectos.

LIVRE DE COV

CONFORTO
TÉRMICO

ELIMINAÇÃO DE MOFO
E CONDENSAÇÕES

Funcionalidade e inovação
Combina estilo e fidelidade com
poupança e conforto.
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Diathonite Cork Render
Imagens

9

Diathonite Cork Render
Aplicação Manual
As primeiras vantagens do Diathonite Cork Render são precisamente a sua rápida, segura e fácil aplicação. O material
pode ser aplicado com espátula ou talocha de metal lisa, directamente sobre o suporte original, sem necessidade de
aplicadores especializados. Após aplicação e passados alguns dias pode-se renovar o aspeto de qualquer parede ou tecto.

Principais Vantagens
Segurança do aplicador
Absolutamente seguro para a
saúde do aplicador.
Preenchimento de
descontinuidades
Excelente capacidade de
enchimento de vazados – fendas,
juntas e fissuras.
Aplicação Directa
O produto adere directamente ao
suporte. Não necessita primário
de aderência.
Poupança Energética
Combate a perda de calor e
permite ganhar inércia térmica do
edificado. Poupança ao nível da
energia para climatização.
Elevada Trabalhabilidade
A consistência da argamassa
permite rápida e fácil aplicação
com talocha ou espátula de metal
lisa.
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Diathonite Cork Render
Aplicação em Mecânica (Spray)
O Diathonite Cork Render, pode ser aplicado com recurso a equipamento de ar comprimido. Esta metodologia permite
obter rendimentos na ordem dos 600m2/dia sem necessidade de plataformas contínuas de trabalho - andaimes. Assim,
com este rendimento, consegue-se beneficiar qualquer fachada em prazos reduzidos.

DS-Spray Gun
Difusor com depósito de
recarga que permite aplicar o
material através da utilização de
compressores convencionais.
Ideal para aplicações interiores
e exteriores, tanto na vertical
como na horizontal. Permite
realizar tarefas de maior ou menor
volume.

DS-1500 Texture-sprayer
Máquina profissional para
projectar o Diathonite Cork
Render. Graças à elevada
capacidade de armazenamento
de produto, à fácil utilização
e à rapidez na aplicação, esta
máquina representa a solução
ideal para qualquer tipo de
intervenção.
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DIASEN IBÉRICA, Lda
Av. Sanches de Miranda, 55 - Piso 2 D011
7005-177 Évora (Portugal)
NIPC: PT 510 925 693
Telef. +351 964 928 107
iberica@diasen.com
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