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Este manual apresenta as etapas para a 
instalação do isolamento térmico pelo exterior, 
recorrendo a esquadros e acessórios Simpson 
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Para qualquer informação complementar, 
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Para mais informações    Consulte a ficha técnica Esquadro ABC 
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Gama de esquadros ABC: ABC100/2,5 a ABC250/2,5
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1 - ITE e princípios da colocação
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O QUE É O ITE?

ITE significa Isolamento térmico pelo exterior. O isolamento térmico pelo exterior é um método de isolamento utilizado  
na construção. Os componentes são fixados ao exterior da parede. Esta técnica permite aumentar os desempenhos energéticos  
do edifício, conservando a superfície habitável. Permite, igualmente, um corte das pontes térmicas das lajes, plataformas ou 
paredes divisórias. Um ITE pode ser composto de uma camada simples ou de uma camada dupla de isolante.

PRINCÍPIO DA COLOCAÇÃO DO ITE

NB: Determinados elementos foram ocultados propositadamente na imagem anterior (membrana de impermeabilização, etc.)  
de modo a tornar a imagem mais clara. 
No entanto, os referidos elementos podem ser necessários para uma correta instalação.

2 - Escolha do esquadro ABC

+33 (0)2 51 28 44 00
www.simpson.fr

© Simpson Strong-Tie®. 1 rue du camp, ZAC des Quatre Chemins, 85400 Sainte Gemme la Plaine D/G-ABC ITE-PT

Os esquadros de paramentos ABC foram concebidos para responderem às regras gerais de conceção e de instalação de isolamentos 
térmicos pelo exterior dos paramentos descontínuos em esquadria em madeira. São conformes aos cadernos 3194, 3316 e 3422  
do CSTB bem como à ETAG034 e ao DTU41.2. 

A escolha do esquadro correto para o ITE é importante. De facto, 
o esquadro desempenha um importante papel, porque é este que 
mantém a esquadria secundária no suporte. Transmite as cargas 
provocadas pelo vento e pelo peso dos elementos ao suporte.

QUADRO DE CORRESPONDÊNCIAS

Espessura do isolante por detrás da trave [mm]

60 100 120 140 160 180

Espessura  
da trave

[mm]

40 ABC100/2,5 ABC140/2,5 ABC160/2,5 ABC180/2,5 ABC200/2,5 ABC220/2,5

50 ABC110/2,5 ABC150/2,5 ABC170/2,5 ABC190/2,5 ABC210/2,5 ABC230/2,5

63 ABC110/2,5 ABC150/2,5 ABC170/2,5 ABC190/2,5 ABC210/2,5 ABC230/2,5

75 ABC120/2,5 ABC160/2,5 ABC180/2,5 ABC200/2,5 ABC220/2,5 ABC240/2,5

100 ABC130/2,5 ABC170/2,5 ABC190/2,5 ABC210/2,5 ABC230/2,5 ABC250/2,5

Espessura do isolante por detrás da trave (Esp.Isolante)

Espessura da trave 

(Esp.Trave)

Comprimento do esquadro ABC 

(CABC) 

O comprimento do esquadro (CABC) é selecionado como se segue:   
    
Esp.Isolante+13,25 mm ≤ LABC ≤ Esp.Isolante + Esp.Trave

ou
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Para mais informações    Consulte a ficha técnica Esquadro AB45C 

4 - Fixação dos esquadros de paramentos 
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A - FIXAÇÃO DO ESQUADRO ABC

O posicionamento da ancoragem sobre o esquadro depende do diâmetro do último.

B - CRIAÇÃO DOS ÂNGULOS

Os ângulos são pontos sensíveis nos ITE. De facto, pode ser complicado garantir uma correta manutenção do paramento  
nos ângulos, em particular, no que respeita a isolantes de elevada espessura.

Foi por este motivo que a Simpson Strong-Tie desenvolveu um produto específico para responder a esta problemática.
O esquadro AB45C é utilizado na realização de isolamento exterior em fachadas. Mantém a trave de ângulo caso de ângulo de saída 
entre as paredes.

Os esquadros ABC são utilizados aos pares

5

trave de margem trave corrente esquadro de paramento

Três esquadros 
por trave,  
no mínimo

trave de margem

No caso de uma ancoragem com 8 mm de diâmetro, a última 
deve ser colocada no furo oblongo Ø 8,5 x 30 o mais alto.

Se a cavilha ou o perno utilizado tiver um diâmetro  
de 10 mm, convém posicionar a ancoragem no furo central 
do esquadro.

dcr

eh

dcc

perno WA M8-68/5

perno BOAX-FMC M10-90/10
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Para mais informações    Consulte a ficha técnica Esquadro ABC 

3 - Disposição dos esquadros
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Os esquadros são colocados de um lado e do outro das traves em quincôncio. Nas traves de margem, o entre-eixo é reduzido  
de modo a ter em consideração a sua colocação do mesmo lado da trave.

Na teoria, o entre-eixo máximo nas traves correntes é de 1,35 m (dcc) e de 0,90 m (dcr) nas traves de margem.

Na prática, o entre-eixo entre os esquadros é geralmente inferior a 1,35 m (até 40 cm), consoante a espessura  
do isolante, o peso do revestimento exterior, a exposição ao vento, a atividade sísmica, as fachadas, etc.

A densidade média dos esquadros é de cerca de 2,5 
esquadros/m².

O entre-eixo horizontal (eh) entre traves é geralmente 
de 60 cm. No entanto, este pode ser inferior se o 
parecer técnico ou o tipo de paramento assim o exigir. 
Deste modo, determinados paramentos em PVC podem 
necessitar de um entre-eixo de 40 cm.

Cada trave deverá ter, pelo menos, três esquadros  
em quincôncio.

À volta das aberturas, a disposição corresponde à 
das traves de margem (entre-eixo reduzido, esquadro  
do mesmo lado, etc.).

ABC DO ITE



Para mais informações    Consulte a ficha técnica Esquadro AB45C 

4 - Fixação dos esquadros de paramentos
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B - CRIAÇÃO DOS ÂNGULOS (CONTINUAÇÃO)

Instalação da trave de ângulo para um isolante entre 120 e 180 mm de espessura por detrás da trave

No que respeita aos isolantes com uma espessura inferior  
a 120 mm, é conveniente utilizar traves de margem.

6

5 - Colocação e fixação do isolante
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Existem duas soluções para fixar o isolante. A escolha depende do tipo de isolante e do método de instalação.

A - ISOLANTE EM ROLO TIPO LÃ DE VIDRO

Quando o isolante é colocado inserido nos esquadros,  
a garra de suporte ABMI adequa-se na perfeição.

Esta garra desliza sobre o esquadro e impede o isolante de se 
deslocar. É necessário, pelo menos, uma garra ABMI por esquadro 
ABC, no caso de um isolamento de espessura simples.

No caso de espessura dupla, o ABMI é dividido em dois e fixado 
diretamente à trave.

Utilizar dois ABMI por esquadro ABC nos casos em que existam 
duas camadas de isolantes.

7

Garra ABMI

O esquadro AB45C possibilita a adaptação às fachadas, 
utilizando desde o ABC160 ao ABC250 e permite que as traves 
de margem sejam evitadas.

Instalação da trave de ângulo para um isolante com ≤120 mm por detrás da trave

traves de margem

Para mais informações    Consulte a ficha técnica Garra ABMI 

Deslocamento de acordo com a parede 1

Deslocamento de acordo com a parede 2
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5 - Colocação e fixação do isolante 
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B - OUTROS ISOLANTES

Nos outros casos, as cavilhas IPA estão bem adaptadas.
A cavilha deve ser escolhida de acordo com o tipo de suporte e com  
a espessura do isolante: 

A densidade das cavilhas IPA varia de acordo com o tipo de colocação:

8

Cavilha IPA

6 - Fixação das traves
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A fixação dos esquadros sobre a trave efetua-se com a ajuda de um tira-fundos LAG08050 e de dois parafusos antirrotação 
CSA5,0x40.

O tamanho mínimo do tira-fundos imposto pelo caderno do CSTB 3316 é 
de Ø 7 x 50 mm e deve ser enquadrado por dois parafusos antirrotação.

As traves que formam os pré-molduras das janelas podem ser fixadas em conjunto 
com a ajuda do parafuso ESCRC.

A união das traves pode realizar-se com a ajuda de placas perfuradas 
NP15/60/200.

O espaçamento mínimo entre as traves deve ser de 2 cm.

Tira-fundos LAG08050

Parafuso antirrotação 
CSA5,0x40

9

2 cm 
míni.

Fixação sem participação  
da esquadria = 3,3/m² 

Painéis a desenrolar entre  
traves = 2,6/m² 

Fixação com participação  
da esquadria = 2,2/m² 

 Para mais informações    Consulte a ficha técnica IPA  Para mais informações    Consulte as fichas técnicas de tira-fundos LAG, parafuso CSA, parafuso ESCRC e placa NP

Parafuso 
ESCRC6,0x100

Placa NP15/60/200
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CAVILHAS IPA

Referências  Ø cavilha [mm] Comprimento [mm]
Espessura máxima do 
isolante para betão,  

tijolo oco e maciço [mm]

Espessura máxima do 
isolante para perpianho 

[mm]

Espessura máxima  
do isolante para betão 

celular [mm]

IPA10090 10 90 65 50 30

IPA10120 10 120 95 80 60

IPA10140 10 140 115 100 80

IPA10160 10 160 135 120 100

IPA10180 10 180 155 140 120

IPA10200 10 200 175 160 140

IPA10220 10 220 195 180 160



7 - Aplicação da membrana de 
impermeabilização
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É NECESSÁRIO APLICAR UMA MEMBRANA DE IMPERMEABILIZAÇÃO?

Convém verificar os pareceres técnicos dos fabricantes dos paramentos para confirmar a necessidade de aplicar uma membrana 
de impermeabilização.

No caso de uma ITE, tendo em conta a pouca espessura da placa de ar e do tipo de suporte, a membrana de impermeabilização 
pode ter efeitos adversos:

- A membrana de impermeabilização aumenta o valor das cargas provocadas pelo vento;

- A membrana de impermeabilização pode rasgar-se e obstruir a placa de ar;

- Há o risco de a película arrisca propiciar a propagação vertical de um incêndio através da placa de ar.

10

8 - Colocação das ripas de ventilação  
e da grelha antirroedores
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A dimensão da grelha antirroedores depende das espessuras das ripas utilizadas:

A - ESCOLHA DA GRELHA ANTIRROEDORES CORRETA

Dimensões das grelhas antirroedores Simpson Strong-Tie 

   
   

Determinados fabricantes exigem uma espessura específica da placa de ar, designadamente, entre os fabricantes de painéis  
de aglomerados HPL (painéis laminados de alta pressão) com 40 mm de espessura de ventilação.

B - FACILITAR A INSTALAÇÃO DA GRELHA ANTIRROEDORES

Especialmente concebido para simplificar a instalação  
da grelha antirroedores GAR na obra, o enrolador DEVGAR 
permite desenrolar e dobrar a grelha a 90° para cima ou para 
baixo, sem dificuldades. 

Compatível com todas as referências GAR, o enrolador deve 
ser posicionado e fixado na fábrica ou na obra. Esta solução 
oferece a possibilidade de criar uma grelha com o comprimento  
do elemento, sem qualquer união.

11

Rolo GAR  
(25 m lineares)

Enrolador DEVGAR

Instalação da grelha antirroedores GAR

 Para mais informações    Consulte a ficha técnica GAR 
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Referências das GAR Exemplo de ripas compatíveis

GAR22/45  1 ripa de 22 mm ou 2 ripas de 22 mm

GAR25/42 1 ripa de 27 mm ou 2 ripas de 22 mm

GAR27/40 1 ripa de 27 mm

GAR30/70 1 ripa de 30 mm
 

GAR40/60 2 ripas de 27 mm ou 2 ripas de 30 mm



É sempre necessário colocar uma placa de ar por detrás do paramento. Assim, é possível uma correta ventilação para evacuar  
a humidade proveniente de eventuais infiltrações ou condensações. Aberturas inferiores (entrada de ar) e superiores (saída de ar) 
permitem a ventilação da placa de ar.

9 - Colocação do paramento
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Geralmente, a colocação do paramento na horizontal realiza-se diretamente sobre as traves verticais. Em contrapartida, no caso 
da colocação de um paramento na vertical, devem ser consideradas recomendações específicas.

Em conformidade com o DTU 41.2, é necessário deixar  
um espaço de 20 cm, no mínimo, entre a parte inferior das 
placas de paramento e o solo, de modo a evitar a ascensão 
da água e a nova humidificação pelas chamadas águas  
de salpicos quando chove. 

Paramento em posição vertical
Montagem de uma placa de ar na traseira do paramento através de duas redes de ripas

Paramento em posição vertical

Quando o paramento é colocado na vertical sobre  
as traves, a instalação que permite respeitar as espessuras 
da placa de ar é diferente da colocação na horizontal.  
É conveniente verificar este ponto para evitar acidentes.

20 cm mín.

  

10 - Fixação do paramento
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Os pregos para paramento devem ser em aço inoxidável. É preferível utilizar o inox A4. Os pregos em aço 
inoxidável PCRIX são pregos de cabeça redonda que evitam danificar o paramento durante a colocação. 

A - ESCOLHER O TAMANHO CORRETO DO PREGO PARA PARAMENTO

Exemplos de recomendações no DTU 41.2 relativas aos pregos para paramento.

Caraterísticas da obra Dimensões dos pregos canelados

Altura Zona de vento Rugosidade
Diâmetro nominal mín. «d» 

[mm]
Diâmetro mín. da cabeça 

«dh» [mm]
Comprimento de 

ancoragem mín. [mm]

H ≤ 10 m

1
2

IIIb e 4 2,5 5,0 25
II e IIIa 2,5 5,0 25

0 2,5 5,0 25

3
4

IIIb e 4 2,5 5,0 25
II e IIIa 2,5 6,0 30

0 2,5 6,0 30

B - NÚMERO DE PREGOS A UTILIZAR E MODO DE FIXAÇÃO

O DTU 41.2 define as seguintes regras (parágrafos 7.6.2.5 e 7.6.2.6): 

Paramentos em placas horizontais

A lingueta das placas de entalhe é colocada na margem superior. As placas são fixadas sobre 
as ripas ou sobre as traves na intersecção de cada suporte.
Para as placas de pequena largura [igual ou inferior a 125 mm de largura útil (visível)] pode 
utilizar-se uma única fixação por apoio sem penetrar na placa da parte de baixo, a 15 mm 
da extremidade ou do fundo da ranhura. As fixações das placas de ranhura e linguetas com 
chanfros podem não ser visíveis. São colocadas no chanfro, do lado da goiveta (lingueta),  
na margem superior.
Para as placas com larguras entre 125 mm e 200 mm, são necessárias duas fixações: uma 
fixação por apoio sem penetrar na plana por baixo, a 15 mm da extremidade e uma fixação 
localizada no 1/3 superior da placa.

Paramentos em placas verticais

A instalação é efetuada sobre as ripas horizontais com um espaçamento de 65 cm, no máximo, 
de acordo com a técnica de ripas duplas. As placas verticais são protegidas na parte superior 
e são recortadas em forma de goteira na parte inferior.
A lingueta é colocada de frente para a direção dominante do vento e da chuva.
• placas e frisos de cobertura: as placas são fixadas no meio da respetiva largura. A cobertura 
da junta é fixada com uma fixação no meio da respetiva largura, se esta for inferior a 10 cm,  
e por duas fixações, se a largura for superior. As fixações das coberturas das juntas não 
devem atravessar as placas;
• placas de ranhura e linguetas: a fixação é efetuada de um único lado, a, pelo menos, 15 mm 
da extremidade, nas placas inferiores a 125 mm. As placas com mais de 125 mm requerem 
duas fixações;
• placas de ranhura e linguetas ou meia-madeira com chanfro: a fixação é efetuada conforme 
descrito anteriormente ou do lado da goiveta (fixação oculta).

Pregos canelados em inox 
para paramento PCRIX

 Para mais informações   Consulte a ficha técnica PCRIX

(1)

(2)

(1)

(1)

(2)

(2)

Fixação de paramento 
em placas horizontais

15 mm 
mín.
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11 - Escolha da fixação correta
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B - FIXAÇÕES EM MADEIRA

É impossível efetuar um ITE sobre esquadria em madeira com esquadros de paramentos. Na realidade, os pilares de esquadria 
que são normalmente posicionados em quincôncio sobre a trave, não têm comprimento suficiente para permitirem a fixação  
dos esquadros.

Como tal, as traves/ripas são aparafusadas diretamente sobre os pilares de esquadria. Neste caso, é necessário utilizar  
um isolante suficientemente rígido, tipo lã de madeira, entre as traves e os pilares de esquadria.

15

Superfície interior da parede

Superfície exterior da parede

Pilar de esquadria

Isolante entre pilares

Isolante rígido

Ripas duplas

Paramento

Painéis de contraventamentos OSB

Membrana para-vapor

Suporte BA13

BA13

11 - Escolha da fixação correta
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A escolha de uma ancoragem adaptada ao suporte é essencial. A escolha de uma ancoragem errada pode provocar o esmagamento do ITE.

Material Esclarecimentos Fixações recomendadas

Betão

Para a fixação em betão recomenda-se a utilização de pernos  
de ancoragem do tipo WA. No caso de um paramento que necessite 
de um comprovativo sísmico, é necessário utilizar pernos  
de ancoragem com certificação C1, tal como BOAX FMC.

Para fixação nestes suportes, as cavilhas FPNH são as mais 
indicadas. No entanto, poderá ser interessante utilizar resina 
química (POLY-GPG) nos materiais mais frágeis.

ou

Betão celular

O betão celular é um material muito frágil. Por conseguinte, 
recomenda-se a utilização de resina química do tipo POLY-GPG, 
uma peneira SH e uma haste roscada LMAS.

Perpianho oco

Perpianho maciço

Tijolo maciço

A verificação das ancoragens pode ser efetuada com a ajuda do software Anchor Designer disponível 
gratuitamente em: www.strongtie.eu

NB: Independentemente da fixação escolhida, é conveniente verificar a capacidade de carga destas fixações. Sobre suporte 
indeterminado, poderá ser necessário efetuar um ensaio no local. Para o efeito, não hesite em contactar connosco.

A - FIXAÇÕES EM BETÃO E ALVENARIA

14
Para mais informações    Informações técnicas «As fixações em betão e alvenaria», catálogo técnico Simpson

Strong-Tie páginas 21 a 27

Tijolo oco
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12 - Referências regulamentares

+33 (0)2 51 28 44 00
www.simpson.fr

© Simpson Strong-Tie®. 1 rue du camp, ZAC des Quatre Chemins, 85400 Sainte Gemme la Plaine D/G-ABC ITE-PT

DTU 41.2 
Este documento francês propõe cláusulas-tipo de especificações de aplicação para os trabalhos de execução das obras  
de revestimentos exteriores em madeira ou materiais derivados da madeira, e, mais especificamente:

• os revestimentos exteriores em madeira das paredes protegidas ou não, verticais ou sensivelmente verticais inclinadas para 
o exterior (paredes cujo eixo se situa entre 0 e 15° em relação à vertical), designados a seguir por paramentos em madeira;

• os revestimentos exteriores das obras horizontais em subcamada, protegidas; geralmente, são revestimentos realizados  
em obras horizontais, não submetidas à ação direta do sol e/ou da chuva.

 
CADERNO DO CSTB 3316 
Este documento francês visa recordar as exigências geralmente mais utilizadas no que se refere à esquadria em madeira e 
ao isolamento térmico associado, aos paramentos descontínuos que são objeto de um Parecer técnico ou de uma Verificação  
de tradição e descrever:

• os componentes habitualmente utilizados na construção da esquadria em madeira e do isolamento térmico associado;
• a aplicação habitual dos componentes anteriormente descritos, permitindo satisfazer estas exigências.

CADERNO DO CSTB 3725 
Este documento francês visa:
• recordar a exigência e especificar as condições de estabilidade em zonas sísmicas, aplicáveis aos sistemas de paramentos 

descontínuos sobre esquadria em madeira ou metálica que sejam objeto de um Parecer técnico;
• definir o método de cálculo das ações locais em função do sistema completo de paramento descontínuo;
• definir os comprovativos experimentais dos sistemas de paramentos descontínuos;
• comprovar com cálculos das esquadrias em madeira fixadas diretamente sobre o elemento de betão ou casas com esquadria 

em madeira em conformidade com o DTU 31.2 (construção de casas e edifícios com esquadria em madeira) com uma aplicação 
às seguintes famílias de paramentos descontínuos:

 - painéis mantidos com fixações passantes;
 - placas mantidas em margem superior com fixações passantes e encaixadas em margem inferior.

CADERNO DO CSTB 1661 
O presente procedimento visa reconhecer através de ensaios os desempenhos das fixações nas estruturas de suporte antigas cujas 
caraterísticas físicas e mecânicas são desconhecidas (p. ex.: estruturas de suporte antigas em elementos ocos de constituição  
e de origem desconhecida), com vista a definir uma densidade suficiente para as fixações.
Não deve ser considerado um procedimento de verificação aplicável às estruturas de suporte cujas caraterísticas de fixação são 
conhecidas.

ETAG034 
Este documento europeu define as exigências em termos de desempenho dos kits de paramentos utilizados no exterior, os métodos 
de verificação dos desempenhos e os critérios de avaliação que permitem definir os desempenhos nas utilizações previstas.
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13 - Glossário

+33 (0)2 51 28 44 00
www.simpson.fr

© Simpson Strong-Tie®. 1 rue du camp, ZAC des Quatre Chemins, 85400 Sainte Gemme la Plaine - França D/G-ABC ITE-PT

Ancoragem química: Cavilha cuja fixação da parte roscada é feita com a ajuda da mistura de um endurecedor e de uma resina.

Ancoragem mecânica: Cavilha de ancoragem cuja fixação ao betão é realizada mecanicamente.

Paramento: O paramento é um pedaço de revestimento exterior de fachada composto de finos elementos fixados mecanicamente numa esquadria. O invólucro 

cumpre as funções de proteção térmica, acústica e de impermeabilidade, o que garante a estabilidade da construção. Existem diversas soluções técnicas  

de revestimento exterior: placas de madeira bruta, aglomerado de madeira, painéis em madeira, painéis em fibras compósitas, etc.

Paramento de ripas: Paramento que deixa um determinado espaçamento entre as diferentes placas de paramento. Também é designado por «paramento 

espaçado», em referência ao «espaço» deixado entre as placas. Geralmente, o espaçamento entre cada placa tem entre 1 e 5 cm, consoante o modelo  

do paramento.

Paramento descontínuo com placa de ar ventilada: Um processo de paramento descontínuo é um processo de revestimento exterior de fachada plano  

e vertical. É composto de um isolante, uma esquadria, uma placa de ar ventilada e um paramento exterior.

Trave: Peça de madeira colocada sobre as madres e que sustenta as ripas ou tábuas de forro que faz a ligação entre a madre frechal e a madre do telhado.

Documentos técnicos unificados (DTU): Documento editado pelo Centro Científico e Técnico da Construção (CSTB), específico de cada tipo de obra  

de construção e que reúne as regras de arte cujo fundamento é confirmado pela experiência.

Revestimento: Mistura pastosa ou argamassa utilizada para cobrir uma parede de alvenaria em bruto, denominada «suporte», geralmente, para lhe dar  

uma superfície uniforme e plana.

Isolamento (térmico) pelo exterior: Camada de isolamento pelo exterior das paredes estruturais; integrada numa parede de cobertura.

Isolamento estático: É constituído pela interposição de materiais isolantes inertes.

Isolamento térmico: Conjunto de técnicas aplicadas para limitar as perdas caloríficos, ou seja, para abrandar o fluxo calorífico que passa do interior dos locais 

para o exterior quando a temperatura exterior é inferior à temperatura interior.

Rebaixamento: Efeito de rebaixar, fazer sulcos numa superfície com a ajuda de uma fresadora ou de uma máquina de escatelar.

ITE Designer: O ITE Designer é um software de ajuda ao dimensionamento concebido para os projetos de isolamento térmico pelo exterior. Foi concebido para 

ajudar os utilizadores a calcular com precisão o número de esquadros de paramentos e de acessórios complementares de que irão necessitar, independentemente 

das exigências da construção.

Placa de ar ventilada: Espaço livre deixado na traseira do revestimento exterior e antes de um isolante, ou paramento exterior da estrutura de suporte, para 

permitir a evacuação da humidade proveniente de eventuais infiltrações ou condensações. Aberturas inferiores (entrada de ar) e superiores (saída de ar) 

permitem uma ventilação da placa de ar.

Ripa ou travessa: Elemento de madeira ou de metal colocado na horizontal, fixado mecanicamente à esquadria primária e suporte do paramento exterior.

Norma NF: Veio substituir o Parecer Técnico do CSTB e é atribuída no seguimento de um controlo de qualidade e de testes rigorosos. Este certificado define  

o quadro e os níveis de utilização do produto sujeito a um acompanhamento regular.

Oblongo: diz-se de um furo cujo diâmetro é alongado.

Esquadria: conjunto do dispositivo que permite colocar o paramento exterior sobre a estrutura de suporte. A esquadria primária pode ser composta de traves  

de madeira ou perfis metálicos (que passam a ser designados por «pilares») dispostos na vertical. Estes são fixados mecanicamente à estrutura de suporte,  

tanto diretamente como com a ajuda de fixadores. A esquadria primária pode ser completada por uma esquadria horizontal (esquadria secundária).

Painel HPL: Os painéis Laminados decorativos de alta pressão (HPL) são constituídos por várias folhas de kraft e por uma folha de decoração impregnadas  

de resina.

Membrana de impermeabilização: Membrana impermeável à água e permeável ao vapor, disposta debaixo de uma cobertura, num paramento ou numa parede 

de esquadria em madeira.

Ponte térmica: Zona pontual ou linear que, na envolve de um edifício, apresenta uma menor resistência térmica, decorrente do fenómeno de convergência-

divergência de fluxos.

Respirável: Qualifica uma parede ou um revestimento que não constitui um obstáculo à migração do vapor de água e, portanto, às trocas higroscópicas entre 

dois meios distintos.

Revestimento exterior: Paramento exterior visível do método de paramento descontínuo, fixado mecanicamente na esquadria e constituído por um dos 

seguintes tipos de elementos: painéis em laminados HPL, placas de fibrocimento, PVC sobrepostos, pequenos elementos como as ardósias naturais, ardósias 

em fibrocimento, telhas planas, betão ou terracota.

Estrutura de suporte: Estrutura sobre a qual o método de paramento descontínuo é aplicado. Esta deve, designadamente, garantir a estabilidade do edifício  

e a respetiva estanquidade ao ar.
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Mais informações em 
www.strongtie.eu

Imprima as suas fichas técnicas
que podem ser transferidas online

 ITE Designer
Para uma preparação correta  
da obra de Isolamento Térmico  
pelo Exterior
Descubra a nossa aplicação online.
GRATUITA, a aplicação permite-lhe calcular 
as suas necessidades em termos de  
 conexões e fixações, para cada  
 uma das suas fachadas

Calcule os seus dimensionamentos  
de cavilhas ou selecione as suas conexões com  
recurso aos nossos softwares «Anchor Designer»  
e «Connector Selector»

Fiche technique

NP - PLAQUES PERFORÉES

NP - Plaques perforées

page
1/4

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 144 chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France

Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©

Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

Les plaques perforées

peuvent être utilisées dans

diverses applications,

notamment pour l’aboutage

ou la liaison d’éléments bois

situés dans le même plan. FR-DoP-h10/0005

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN

10346.

• Epaisseurs 1,5 et 2 mm.

APPLICATIONS

Support

• Porteur : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite...

• Porté : bois massif, bois lamellé-collé, bois composite, fermes triangulées, profilés.

Domaines d'utilisation

• Liaison poteau/poutre.

• Aboutage.

• Réparations.

• Assemblages nécessitant un pliage particulier sur chantier...

Fiche technique

POLY-GPG - RÉSINE MULTI-MATÉRIAUX

POLY-GPG - Résine multi-matériaux
page

1/5

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 144 chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France

Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©

Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©

www.simpson.fr

Cette solution de scellement

chimique couvre 100% des

applications courantes

(fixations de stores, volets,

chauffe eau, etc). Elle est

utilisable sans risque à

l'intérieur (COV A+) et peut

être jetée dans une benne à

déchets classique. SOCOTEC DAZ 0815/1-FR

FDS-POLYGPG(2.1)FR.pdf

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• Résine polyester sans styrène et sans odeur.

• Tige filetée LMAS : acier électrozingué et inox

A4-70.

Avantages

• Cartouche peeler : emploi simple et rapide.

• Sans composants à risque, sans styréne et sans

odeur.

• Absence de pictos de danger et phrases de risques.

• Stockage en zone de produits "non inflammable".

• La cartouche peut être jetée (utilisée ou non) dans

les bacs à déchets non dangereux.

APPLICATIONS

Support

• Brique.

• Parpaing.

• Béton cellulaire.

Domaines d'utilisation

• Stores, gonds de volets/portails, antennes,

• Climatiseurs, chauffe eau, sanitaires, radiateurs,

• Mains courantes/clôtures.

Fiche technique

CSA - VIS POUR CONNECTEURS TêTE TORX

CSA - Vis pour connecteurs tête Torx
page
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Les vis à tête Torx ont été

étudiées pour faciliter la

mise en oeuvre des équerres

et des connecteurs. La

tête conique assure un

contact complet avec le

connecteur ce qui favorise

la transmission des efforts.

L'empreinte Torx permet

de maintenir la vis lors du

montage.
ETA-04/0013

FR-DoP-e04/0013

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• Acier électrozingué blanc.

Vissage

• Embout Torx 20.

Avantages

• Le filetage spécifique au bois permet une

pénétration facile et rapide dans le bois.

• Pas de fendage du bois.

APPLICATIONS

Support

• Porteur / Porté : bois massif, bois composite, lamellé collé.

Domaines d'utilisation

• Sabots de charpente. 

• Equerres d'assemblage.

• Feuillards.

Fiche technique

LAG - TIREFONDS

LAG - Tirefonds
page
1/4

SIMPSON STRONG TIE

ZAC des 144 chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France

Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©

Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie ©
www.simpson.fr

Les tirefonds LAG permettent

la fixation de platines

métalliques sur éléments

bois. Ils s'utilisent en général

pour la fixation de poteaux

sur pieds de poteaux,

équerres sur fermettes, etc.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• Acier électrozingué.

Avantages

• Pas de pré-perçage.

• Serrage efficace grâce au filetage partiel.

• Tête hexagonale pour une fixation parfaite.

APPLICATIONS

Fixation

• Fixation d'éléments bois (chevrons, solives, poteaux, etc) sur platines métalliques.

Fiche technique

ABMI - GRIFFE MAINTIEN ISOLANT

ABMI - Griffe Maintien Isolant page
1/3

SIMPSON STRONG TIE
ZAC des 144 chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France

Tél. : +33 2 51 28 44 00 / Fax : +33 2 51 28 44 01

Les informations contenues sur ce site sont la propriété de Simpson Strong-Tie ©

Elles ne sont valables qu'associées aux produits commercialisés par Simpson Strong-Tie © www.simpson.fr

La griffe maintien isolant
ABMI se clipse sur toutes
les équerres de la gamme
bardage ABC. Elle permet de
plaquer l'isolant contre son
support.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

Acier galvanisé S250GD + Z275 suivant NF EN 10346

Épaisseur 0,5 mm

APPLICATIONS

Utilisation

La griffe ABMI est indissociable de l'équerre de bardage ABC. En effet, son design est adapté à celui de l'équerre ABC.

La forme de son ouverture lui permet de se clipser sur les renforts de l'équerre qui eux-mêmes servent de guide à la

griffe pour plaquer l'isolant contre le support. La griffe se déforme enfin sur l'équerre de bardage afin d'empêcher le recul

de celle-ci après la pose.

La griffe ABMI doit être utilisée avec des isolants souples, comme par exemple la laine de verre.

Fiche technique
ABC - EQUERRES DE BARDAGE

ABC - Equerres de bardage page
1/4
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Les équerres de bardage
ABC ont été conçues
pour répondre aux régles
générales de conception
et de mise en oeuvre des
isolations thermiques par
l'extérieur et des bardages
rapportés sur ossature bois.
Elles sont conformes aux
cahiers 3194, 3316 et 3422 du
CSTB ainsi qu'à l'ETAG034
et font partie de la gamme
ITE développée par Simpson
Strong-Tie.

CARACTÉRISTIQUES

Matière

• Acier galvanisé S250GD + Z350 suivant NF EN
10346 (protection anti-corrosion idéale pour les
atmosphères extérieures protégées et ventilées),

• Epaisseur 2,5 mm.

Avantages

• Rigidité assurée par un design adapté,
• 6 trous d'encadrement pour le passage des

fixations de blocage,
• 2 trous oblongs horizontaux pour fixation à droite ou

à gauche du profilé porteur,
• 1 trou oblong sur l'aile d'appui (côté chevron).

APPLICATIONS

Support

• Porteur : pieds de fermettes en ossature bois, liaison montant/traverse pour bardage...• Porté : bois massif, bois composite, fermes triangulées, profilés...

Domaines d'utilisation

• Fixation de chevrons pour bardages extérieurs.

Solicite uma recomendação técnica
Estamos ao seu dispor, através do número  
+33 (0)2.51.28.44.00

Encontre todas as notícias
Simpson Strong-Tie nas redes sociais
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