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Cortiça
A cortiça é um recurso renovável, extraído dos sobreiros a cada 9 anos sem
provocar qualquer dano à árvore.
Os sobreiros (quercus suber) vivem essencialmente na região do Mediterrâneo
Ocidental, onde podem atingir alturas até 25m e viver até 300 anos.
Portugal tem 735 000 ha de montado de sobreiro (33% da área mundial),
capturando anualmente 5 milhões de toneladas de CO2.
Por isso, usar cortiça como material de construção ou na indústria também
significa preservar um ecossistema único no Mundo.

Natureza
ecossistema
montado de sobreiro
ecológico

Produção

Eliminação
reutilizável
reciclável

Cortiça

0% desperdício
sustentável

Uso
isolamento térmico e acústico
flexível
saudável e respirável

Porquê a Plakacork?
A gama de materiais verdes para
construção e indústria da Plakacork
dá resposta a distintas necessidades:

Plakacork

Plakacork
Representa a melhor combinação
entre isolamento térmico e acústico
e sustentabilidade, aplicável em
interior e exterior.

Produção flexível e à medida

PlakacorkROLL
Inovação através de parcerias com clientes
É uma excelente solução para
isolamento térmico e acústico
interior, com ótimo efeito
decorativo e funcional.

Plakabroken
Pode ser usado quer em betão leve
quer como isolante solto, além de
todas as aplicações industriais

Orientação para o cliente

Certificação da construção verde
Usar cortiça como material de construção aumenta o conteúdo verde do edificado.
A versatilidade da cortiça permite à Plakacork produzir materiais de construção que oferecem créditos em diferentes
categorias das normas internacionais de construção verde.
Eis um exemplo aplicado ao standard Norte-Americano LEED (Leadership in Energy and Environmental Design).
Característica dos materiais
Plakacork

Análise LEED
Crédito

Categoria

Insulation

Energy and Athmosphere

Elevados valores R obtidos
Thermal Confort
Indoor Environmental Quality

Elevado coeficiente de
absorção acústica

Enhanced Acoustical Performance

Feito com material reciclado
pós-industrial

Environmentally preferable
products/Recycled Content
Materials and Resourses

Feito a partir da casca de uma árvore
que é colhida em ciclos de 9 anos

Rapidly Renewable Materials

Porquê cortiça?

Sustentabilidade

Isolamento
térmico

Isolamento
acústico

Resistência
ao fogo

“O melhor amigo de um homem no Mundo é a árvore. Quando usamos a
árvore respeitosa e economicamente, temos um dos maiores recursos da Terra.”
Frank Lloyd Wright

Os produtos
A nossa gama oferece 3 famílias de materiais aos setores da construção e da indústria:

PLAKACORK

PLAKACORK ROLL

PLAKABROKEN

Os materiais para construção verde da gama PLAKACORK são aplicáveis num leque amplo de utilizações:
Isolamento

Revestimento

Estrutura

térmico | acústico

betão leve

Exterior
parede | telhado

Interior
parede | chão | tecto

PLAKABROKEN
Características técnicas

Composição

100% cortiça

Densidade*

100 Kg/m3

200 Kg/m3

Granulometria*

2 - 14 mm

2 - 5 mm

Embalagem
Envio

Sacos de ráfa ou fardos comprimidos
Contentores de 20’ ≈ 25 m3; contentores de 40’ ≈ 56 m3;
camião ≈ 91 m 3

* A capacidade de granulação da PLAKACORK permite-nos oferecer uma gama de
densidades entre 50 e 200 Kg/m3, com, com dimensões standard de 0,5 - 1, 0,5 - 2, 1
- 2, 1 - 3, 2 - 3, 2 - 5, 3 - 7, 2 - 14mm.

PLAKABROKEN
Como isolamento
O PLAKABROKEN pode ser usado solto como isolamento, quer entre paredes quer entre a laje e o pavimento.

parede exterior
PLAKABROKEN
parede interior
revestimento final
regularização
PLAKABROKEN
laje estrutural

Cortiça: durabilidade,
resistência ao fogo e à
temperatura.

PLAKACORK
Apresentação

A nossa marca PLAKACORK é a solução de isolamento térmico e
acústico que, no mundo da construção, melhor compatibiliza
elevado desempenho com sustentabilidade.
O sistema de aglomeração da PLAKACORK preserva as características naturais
da cortiça, incluindo a sua cor e odor genuínos.
O facto de as células de cortiça permanecerem cheias de ar mantém a sua
elasticidade e garante uma durabilidade praticamente ilimitada.

Inércia dos edifícios a variações de temperatura e HR, quando
aplicada no exterior ou entre paredes
Resistência ao fogo

Consumo de energia com o controlo do clima

Redução do ruído e absorção sonora das superfícies

PLAKABROKEN

O Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC Portugal) testou as
seguintes misturas de betão leve:

Para betão leve
Betão A

Betão B

Cimento
Areia
PLAKABROKEN (2 - 14)
1 part (volume)

0.5 part (volume)

Betão A

Betão B

Standards

Resistência à compressão| MPa

0,48

0,95

LNEC E226

Resistência à tração | Mpa

0,18

0,54

LNEC E227

Condutividade térmica | W/m. ºC

0,14

0,17

ISO 8301.1991

PLAKABROKEN
Apresentação

O PLAKABROKEN é usado na construção sustentável devido a uma das
suas características naturais: a leveza.
Substituindo total ou parcialmente a areia, o PLAKABROKEN é usado para fazer betão leve
.

peso total das estruturas
propriedades de isolamento térmico e acústico

Entre a gama de PLAKABROKEN , há duas granulometrias que são mais usadas na
construção:

2 - 5 mm

2 - 14 mm

PLAKACORK
Aplicação no exterior – ETICS
Para o melhor isolamento térmico e
acústico, as placas PLAKACORK adequam-se aos
padrões internacionalmente reconhecidos
ETICS / EIFS.
Além das placas PLAKACORK,
podemos fornecer todos os componentes
do sistema de isolamento de paredes.
conveniência

parede
argamassa adesiva
PLAKACORK
fixação
argamassa
rede de fibra de vidro
primário e
revestimento final

controlo total dos custos

ETICS
External Thermal Insulation Composite Systems

EIFS
External Insulation and Finishing System

PLAKACORK
Aplicação no exterior – ETICS

Isolamento em cortiça:
à prova de clima, tempo
e fogo

PLAKACORK ROLL
Especificações

91 % PLAKABROKEN - 0,5 to 5 mm

+
9 % adesivo [sem solventes e isento de ureia-formal]

=

PLAKACORK ROLL

Corte

Canivete ou x-ato

Densidade standard *

200 Kg/m3 - 250 Kg/m3

Dimensões standard *

Largura: 1m | 1,25 m
Comprimento: 15 - 33m

Espessuras standard *

2, 3, 4, 5, 6, 8 mm

Envio

Contentor de 20’ ≈ 25 m3 ; contentor de 40’≈ 56 m 3;
camião ≈ 91 m3

* Outras características sob encomenda

PLAKACORK ROLL
Produção
O PLAKACORK ROLL é produzido a partir da aglomeração de PLAKABROKEN de baixa densidade e granulometrias
entre 0,5 e 5 mm.

O PLAKABROKEN é
misturado com um
adesivo para formar um
cilindro sólido

O cilindro é cortado em
folhas inteiras – entre
2 e 8 mm de espessura
standard

As folhas são enroladas
e embaladas em plástico

PLAKACORK
Aplicação no exterior

Sob o telhado

revestimento final

PLAKACORK
regularização
laje estrutural

PLAKACORK
Aplicação no interior
Entre a laje e o pavimento

revestimento
PLAKACORK
regularização
laje estrutural

PLAKACORK ROLL
Aplicação
Aplicado entre a laje e o pavimento ou sobre paredes interiores, o PLAKACORK ROLL proporciona conforto
adicional aos utilizadores dos edifícios.

parede
regularização
PLAKACORK ROLL
revestimento final
revestimento final
(opcional)

PLAKACORK ROLL
regularização
laje estrutural

PLAKACORK ROLL
Overview

O PLAKACORK ROLL é a melhor alternativa verde para isolamento e
decoração de interiores.
O PLAKACORK ROLL é habitualmente usado

Sob pavimentos em
madeira ou cerâmica

Em paredes

Sob a tinta ou revestimento
em papel ou tecido

Como revestimento final

Aspeto natural

Funcionalidade – paredes-placard

Conforto térmico

Absorção de sons de impacto, se aplicado sob o pavimento

PLAKACORK
Aplicação no interior
Entre parede dupla

parede exterior
PLAKACORK
parede interior

PLAKACORK
Desempenho
As placas PLAKACORK foram testadas pelo Laboratório Nacional de Engenharia Civil (LNEC Portugal) e estão na fase final do
processo de Aprovação Técnica Europeia, que conduzirá à marcação CE das placas.
20mm

60mm

Condutividade térmica | W/mºC

Norma

0,047

Resistência térmica | m2 ºC/W
Absorção sonora
á = coeficiente de absorsão

EN 12667:2001

0,423

1,277

EN 12667:2001

0,2 (classe E)

0,5 (classe D)

EN ISO 20354
EN ISO 11654
NP EN 12086:1997

8 ≤ µ ≤ 15

Resistência à difusão do vapor de água

<2

NP EN 1609:1998

Euroclass E

EN 11925-2:2002
EN 13501-1 + A1:2009

Resistência à compressão | kPa

> 180

NP EN 826:1996

Resistência à flexão | kPa

> 120

NP EN 12089:1997

Estabilidade dimensional

variação < 0.5%

NP EN 1603:1998

Absorção de água | Kg/m²
Reação ao fogo

PLAKACORK
Características técnicas

98,55% PLAKABROKEN 2 - 14mm granulometria

+
1,45% adesivo [sem solventes e isento de ureia-formaldeído]

=

PLAKACORK
Corte

Serra circular ou rebarbadora

Densidade standard *

170 kg/m³ (+/- 5%)

Dimensões standard *
Espessuras standard *

1000 mm x 500 mm (+/- 1%)
10, 20, 30, 40, 50 and 60 mm (+/- 1 mm)

Embalagem

Envio

Plastificada;
Paletes com 120 x 100 cm
Contentor de 20’ ≈ 21,5 m 3; contentor de 40’ ≈ 48 m3;
camião ≈ 76,5 m 3

* Outras características sob encomenda

