
Aplicações

As telas SPACE REFLEX® podem ser 
aplicadas em caixas-de-ar de paredes, todo 
o tipo de coberturas, revestimento de 
condutas de ar forçado, túneis arrefecidos, 
pisos radiantes, contentores, etc... pois 
permitem um elevado ganho de energia, 
instalação fácil e rápida sem necessidade 
de especialistas, sem a necessidade de 
ferramentas especiais, obtendo um 
isolamento com grande durabilidade, 
impermeável, excelente reflector de todas 
as radiações de ondas longas de calor 
radiante, criando um edifício confortável em 
todas as situações climatéricas.

Construção de Residências, Novas ou 
Reconstruções:
• Paredes, caves, pisos, telhados, tubarias, 

etc…

Construções Comerciais, Novas ou 
Reconstruções:
• Paredes, caves, pisos, telhados, tubarias, 

etc…

Construção de edifícios Pré-Fabricados, 
Novos ou Reconstruções:
• Paredes, caves, pisos, telhados, etc…

Outras aplicações:
• Celeiros, aviários, caravanas, portas de 

garagem, cilindros de água, estábulos, e 
muito mais.
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Características do Produto

O Isolamento que não 
ocupa espaço.

1
Tela SPACE REFLEX® 
(Pormenor da junta)
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Isolamento de Coberturas

Laje de Betão pelo Exterior
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Suporte.

Colocar o suporte para o Isolamento.

Colocar o isolamento de baixo
para cima na horizontal.

Para manter a continuidade do produto,
sobrepor os rolos 10cm e selar com fita de
alumínio.

Colocar o ripado para as telhas.

Aplicar as telhas.
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Características do Produto

O isolamento em cobertura inclinada é 
fundamental para o equilíbrio térmico de toda 
a edificação. A função da tela SPACE 
REFLEX® é evitar a passagem da temperatura 
exterior para o interior e vice-versa.

A Tela Reflectora SPACE REFLEX® é ideal 
para o isolamento de cobertura, devido à 
sua maneabilidade, leveza, adaptação a 
qualquer superfície e facilidade de 
aplicação.
As únicas ferramentas necessárias são um 
x-acto, fita adesiva de alumínio e alguns 
materiais para fixação.

2

1

Aplicação

Na aplicação do isolamento em cobertura, a 
tela SPACE REFLEX® deve ser aplicada de 
baixo para cima sobre um ripado (madeira, 
PVC, cimento, metálico ou outros elementos 
de fixação) através de uma fixação 
mecânica ao suporte (prego líquido, prego 
de aço, agrafes, parafusos com anilhas, ou 
outros tipos de fixação), no sentido 
horizontal sobrepondo cada faixa 5 a 10 
cm, selando essa junta com fita adesiva de 
alumínio de modo a fique selada a ponte 
térmica, para não ocasionar pontes 
térmicas (espaços não isolados ou mal 
selados).

Não danifique a tela SPACE REFLEX® com 
os pés ou quaisquer materiais, de 
preferência trabalhe sobre o ripado.
A cumeeira deve ser ventilada.

Características Mecânicas

Comportamento ao fogo

Temperaturas de Utilização

Resistência à humidade

Resistência biológica

Resistência química

A resistência à compressão das telas SPACE 
REFLEX® varia de acordo com a aplicação 
específica a que se destinam, existindo um 
conjunto de produtos disponíveis para 
satisfazer a maioria das situações de carga.

As telas SPACE REFLEX®, por serem 
constituídas por alumínio, retardam a 
chama afim de evitar alguma ignição 
acidental. No entanto, os materiais são 
combustíveis se expostos a fogo intenso, 
devido a conterem plástico na sua 
composição. 

As telas SPACE REFLEX®, sofrem alterações 
quando expostos a altas temperaturas por 
longo período de tempo. As temperaturas 
de utilização situam-se nos 80ºC de 
temperatura máxima, sendo o valor mínimo 
de -40ºC.
As telas SPACE REFLEX® evitam os 
choques térmicos, graças ao seu poder de 
reflexão.

As telas SPACE REFLEX® são altamente 
resistentes à absorção de água, graças à 
sua composição, sendo a sua capilaridade 
nula, o que tornam as telas SPACE REFLEX® 
impermeáveis ao vapor da água e à 
humidade.

As telas SPACE REFLEX® não são atacadas 
por roedores, insectos ou outros vermes, 
uma vez que não possuem qualquer valor 
nutritivo para estes graças à sua 
composição.

As telas SPACE REFLEX®, em contacto 
directo com substâncias ou materiais que 
contenham componentes voláteis, ficam 
expostas ao ataque de solventes. Ao 
seleccionar produtos para a sua aderência, 
devem ser tidas em conta as 
recomendações do fabricante.
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Isolamento de Coberturas

Cobertura pelo Interior
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Suporte.

Colocar o suporte para o
isolamento.

Colocar o isolamento.

Para manter a continuidade do produto, 
sobrepor os rolos 10cm e selar com fita de 
alumínio.

Colocar o suporte para o gesso
cartonado.

Aplicar o gesso cartonado.
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Isolamento de Coberturas

Cobertura em Madeira
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Suporte.

Colocar o isolamento de baixo
para cima na horizontal.

Para manter a continuidade do produto, 
sobrepor os rolos 10cm e selar com fita de 
alumínio.

Colocar o ripado para as telhas.

Aplicar as telhas.
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Considerações Importantes

O isolamento das coberturas invertidas (baixo telha sobre a laje de betão com ripado de 
madeira, baixo de cobertura e estrutura de madeira tradicional) tal como acontece em 
qualquer outro isolamento térmico, tem de obedecer a normas de instalação, de modo a 
não comprometer a eficácia do isolamento SPACE REFLEX®. Deve respeitar as caixas-de-ar, 
de modo a obter o máximo proveito do efeito reflector.

É importante a existência de caixas-de-ar para uma perfeita ventilação da laje, pelo que a 
solução SPACE REFLEX® (efeito de dupla caixa-de-ar) é a ideal para a construção de 
qualquer cobertura, permitindo desta forma uma ventilação eficaz da telha e laje.
Com a aplicação do ripado, é construída a caixa-de-ar necessária para uma perfeita 
ventilação da cobertura.

Também numa situação de quebra de uma qualquer telha a água é conduzida pela tela
SPACE REFLEX® até à caleira sem se infiltrar na laje, contudo esta situação serve apenas 
para uma situação provisória, devendo ser reparada a telha logo que possível.
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Isolamento de Coberturas

Cobertura em Madeira
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madeira, baixo de cobertura e estrutura de madeira tradicional) tal como acontece em 
qualquer outro isolamento térmico, tem de obedecer a normas de instalação, de modo a 
não comprometer a eficácia do isolamento SPACE REFLEX®. Deve respeitar as caixas-de-ar, 
de modo a obter o máximo proveito do efeito reflector.

É importante a existência de caixas-de-ar para uma perfeita ventilação da laje, pelo que a 
solução SPACE REFLEX® (efeito de dupla caixa-de-ar) é a ideal para a construção de 
qualquer cobertura, permitindo desta forma uma ventilação eficaz da telha e laje.
Com a aplicação do ripado, é construída a caixa-de-ar necessária para uma perfeita 
ventilação da cobertura.

Também numa situação de quebra de uma qualquer telha a água é conduzida pela tela
SPACE REFLEX® até à caleira sem se infiltrar na laje, contudo esta situação serve apenas 
para uma situação provisória, devendo ser reparada a telha logo que possível.
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Isolamento de Coberturas

Cobertura em Madeira pelo Interior

1

2

4

3

5

1 

2 

3

4 

5 

Suporte.

Colocar o isolamento.

Para manter a continuidade do produto, 
sobrepor os rolos 10cm e selar com fita de 
alumínio.

Colocar o suporte para o gesso cartonado.

Aplicar o gesso cartonado.

Características do Produto

O isolamento em cobertura leve, seja chapa 
ou fibrocimento, das naves industriais, 
utilizando as telas SPACE REFLEX®, é de 
fácil instalação sendo a solução técnica 
mais idónea.
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Parede de Suporte.

Colocar o Isolamento.

Subir 10 cm no rodapé da parede, sobrepor 
os rolos 10cm e selar com fita de alumínio.

Colocar a parede interior.

Colocar o acabamento da parede interior.
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Os parafusos ou grampos apertam o perfil 
e a tela Space Reflex® à chapa

Chapa de cobertura

Calha galvenizada

Tela Space Reflex®

Madre

Viga

Pormenor de Topo

Sobreposição

Modo de aplicação

Aplicação

A tela SPACE REFLEX® deve ser aplicada no 
sentido horizontal por cima das asnas, 
colocando a chapa ou outro tipo de 
cobertura posteriormente.
A segunda tela deve sobrepor 10 a 15 cm  
para evitar pontes térmicas.
Os parafusos ou grampos apertam a tela e 
o travesso de fixação à chapa e vão fixar 
em todas as madres, sendo respeitado o 
espaço mínimo de caixa-de-ar de 5 cm em 
relação à chapa.
As telas reflectoras SPACE REFLEX® para 
além de funcionarem como um excelente 
isolamento térmico, também funcionam 
como barreira de vapor, pelo que não 
devem estar em contacto directo com os 
materiais metálicos sujeitos à oxidação 
(tais como chapas de zinco). Para resolver 
este problema basta a existência de uma 
caixa-de-ar.
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Isolamento de Cobertura Leve

Naves Industriais
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