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F12.pt Knauf Pavimento Brío

Campo de aplicação/ Dados Técnicos e físicos
Knauf Brio (F126.pt/F127.pt)

Knauf Brío é um material homogéneo, formado por gesso com fibras, com um canto escalonado
Campo de aplicação

Condutividade térmica

/

0,38 / 0,30

Para habitações, escolas, escritórios, hospitais, etc.
dependendo da carga aplicada e do tipo de suporte utilizado

Knauf Brío

R

Para zonas interiores incluindo zonas de casas de banho.

EPS (Poliestireno expandido)

R

0,04

Manta de fibra de madeira prensada

R

0,055

Granulado base

R

0,23

Recomendado para:
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Para o cálculo do coef. de transmissão térmica do Elemento composto Brío,
deve-se utilizar o valor R = 0,38 W/(mk)
Para o cálculo do coef. de transmissão térmica no caso de aquecimento
radiante, deve-se utilizar o valor 10 = 0,30 W/(mk)

Aquecimento radiante
F126.pt Elemento simples
Passagem de cadeira de rodas
F126.pt Elemento simples e F127.pt Elemento composto
sem nenhum elemento adicional
Acabamento em soalho ou mosaico de qualquer tipo
Acabamento em pavimentos flutuantes
Acabamento com materiais de pouca espessura (Alcatifa, PVC, linóleo)

Coeficiente de difusão ao vapor de água

Knauf Brío não pode ser instalado em zonas de humidade permanente
nem em zonas de contacto com água (zonas de drenagens, etc.).

Sistema do Pavimento

Knauf Brío

ap. 17

EPS (Poliestireno expandido)

30 - 70

Manta de fibra de madeira prensada

ap. 5

Granulado base

1-2

Dados técnicos
Espessura Peso
Medidas
Elemento/
Espessura do total
Placa
D
elemento/
Placa

Coeficiente de
permeabilidade
ao vapor
de água

Códigos

ap.
kg/m²

m² K/W

coef. sd
m

18 Gesso com 18
fibra

22

0,05 - 0,06

0,31

00082667

70 ud. /
Palet

23 Gesso com 23
fibra

28

0,06 - 0,08

0,31

00082670

50 ud. /
Palet

mm

Desenho sem escala

Resistência
térmica

Unidades/
Palets

Acabamento cerâmico em peças de 30 cm. x 30 cm. como
medida máxima.

mm

F126.pt Knauf Brío - Elemento simple Medidas: 600 / 1200 mm

600

Brio 18

D

Brio 23

1200

600

F127.pt Knauf Brío - Elemento composto Medidas: 600 / 1200 mm
Brio 18 WF

18 Gesso com fibra
+
28
24
10 WF (Fibra de madeira)

0,23

0,36

00082669

50 ud. /
Palet

Brio 18 EPS

18 Gesso com fibra
+
38
20 EPS (Pol. expand.)

22

0,55

0,9

00082668

40 ud. /
Palet

Brio 23 WF

23 Gesso com fibra
+
33
30
10 WF (Fibra de madeira)

0,24

0,44

00082671

40 ud. /
Palet

D
1200

2
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Resistência ao fogo

Classificação do pavimento para uma resistência ao fogo desde cima (face vista)
Resistência
ao fogo

Sistema

F30

F60

Elemento

Brio 18
Brio 18 EPS
Brio 23

Elemento necessário sob a face vista

nenhum

nenhum

Brio 18 WF
nenhum
Brio 23 WF

F90

Brio 18
ou
Brio 18 EPS

ou
ou

Brio 23

Número de ensaio

≥ 10 mm isolamento (classific.ao fogo mínima B2)
Lã mineral ,1)densidade ≤ 150 kg/m³
Fibra de madeira prensada, densidade ≤ 200 kg/m³
≥ 9,5 mm Placa PGL Knauf (A / DF)
≥ 20 mm Granulado Base
≥ 10 mm material mineral para nivelar (classif. ao fogo mín. B2)
densidade ≥ 1500 kg/m³

ABP P-3103/9975 de acordo DIN 4102-2 (Comportamento ao fogo dos materiais de construção)

Utilizar somente lãs minerais homologadas pelos fabricantes
aptas para a sua utilização com pavimentos e com uma compressão
máxima de carga não superior a 1 mm.
Para proteção ao fogo, não se podem utilizar acabamentos como poliestireno, fibras de madeira, e outros materiais inflamáveis.
Em todo caso devem-se se colocar por debaixo da placa Brío.
Entre a camada de proteção ao fogo e o suporte, pode-se preencher
o espaço existente em camadas de até 50 mm, sempre que o material
tenha uma classificação ao fogo mínima de B2.
Banda perimetral: Material classe A, ponto de fusão ≥ 1000 °C,
densidade ≥ 80 kg/m³ (ex. lã de rocha).

Classificação ao fogo
Knauf Brio 18 / Brio 23

A1

Knauf Brio 18 WF / Brio 23 WF

E

Knauf Brio EPS (Pol. expand.)

E

Placa PGL Knauf (Tipo A o DF)

A2

Argamassa autonivelante Knauf EPO Licht

B1

Granulado base Knauf

A1

UNE EN 13501-1

UNE 4102-1

(WF: placa de fibra de madeira prensada)

Laje base
Maciços

Sobre vigas metálicas

Sobre vigas de madeira
Viga apoiada sem embutir

Deve-se calcular a espessura mínima resistente

Deve-se calcular a espessura minima necessária
em função do tipo de viga e da compressão da
laje base.

Viga embutida

Chapas onduladas resistentes

Deve-se calcular a espessura mínima necessária

Madeira prefabricada: ≥ mm, dens. ≥ 600 kg/m³
ou
Madeira chapada: ≥ mm, dens. ≥ 520 kg/m³
ou
Pavimento de tábuas / pavimento: ≥ 21 mm.
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Resistência mecânica

Placas de Pavimento para diferentes aplicações em função da carga
Campo de aplicação

Placa portante

Carga útil
conforme
DIN 1055-3

Material possível de incorporar
entre a placa portante e o
aquecimento radiante
Espessura em mm

Poliestireno expandido

4

Madeira prensada

3

Granulado base

2

Lã mineral

Espessura em mm

Carga pontual

Carga superficial

1

10
a
20

20
a
100

10
a
20

0
a
100

-

20
a
30

10
a
20

0
a
100

-

-

10
a
20

0
a
100

10
a
20

0
a
100

max.
10

10
a
50**

Sem aquecimento radiante
Quartos e corredores em residencias, quartos de
hospital, quartos de hotel com casa de banho e
e cozinha.

2 kN/m²

Corredores em edifícios de escritórios, consultórios,
áreas de repouso, incluindo corredores e
superfícies de armazenagem até 50 m²
localizados em escritórios, residencias e edifícios.

2 kN/m²

Superfícies de escritórios com uso intensivo.

3 kN/m²

Corredores de hospitais, hotéis, lares de terceira idade,
cozinhas, salas de espera, blocos operatórios sem
maquinaria pesada

18

Brio 18

23

Brio 23

18

Brio 18

1 kN

2 kN

23

Brio 23

18

Brio 18

2 kN
23

Brio 23

23

Brio 23

-

-

18

Brio 18

-

-

23

Brio 23

-

-

3 kN/m²

3 kN

Quartos e corredores de residencias, quartos de
hospital , quartos de hotel com casa de banho e
cozinhas.

2 kN/m²

1 kN

Corredores em edificios de escritórios, consultórios,
áreas de repouso incluindo corredores e
superfícies de armazenagem até 50 m²
localizados em escritórios, residencias e edifícios.

2 kN/m²

2 kN

23

Brio 23

-

-

max.
10

10
a
50**

Superfícies de escritórios com uso intensivo.

3 kN/m²

2 kN

23

Brio 23

-

-

max.
10

10
a
50**

Com aquecimento radiante Tipo B

4

Observação

Material sob pavimento 1 a 4 ver na pág. 5
Outras possibilidades ver na pág. 5

F12.pt Knauf Pavimento Brío

Resistência mecânica

Pavimento sobre chapa trapezoidal com enchimento nas ondulações
Para a instalação sobre chapa trapezoidal, deve-se Carga útil conforme
regra geral, encher as ondulações ou colocar uma DIN 1053-3
placa de madeira para nivelar a superfície de apoio.
Carga máx. pontual
ver pág. 4
Para encher as ondulações, utilizar:
Não se deverá superar em
Granulado base: 2 e 3
caso algum a carga máx.
até um mín. 20 mm sobre o canto superior
permitida.

Placa portante

Material sob a
placa portante

Elemento portante
+
material colocado debaixo do elemento portante
ver tabela da pág. 4

Pavimento sobre chapa trapezoidal sem enchimento nas ondulações
Para perfis trapezoidais com uma separação
entre nervos ≤ 100 mm, pode instalar-se o pavimento
sem material de enchimento
Cobrir o perfil trapezoidal com véu de fibra
Ondulações por baixo da placa portante sem material
de enchimento.
Instalar Knauf Brío transversal às ondulações.

Carga pontual
DIN 1055-3
Superficial

Pontual

2 kN/m²

1 kN

Placa portante
Elemento sobre perfil
trapezoidal
Espessura
mm
23

Brio 23

Material sob a
placa portante

Véu ou similar
Sem considerar
lã mineral

Esclarecimento
* = Apoiada, colada, agrafada ou aparafusada
** = Uma só placa
Várias placas portantes instaladas (ver pag. 12)
Par outro tipo de cargas, consultar o Dpto. Técnico

Os valores de cargas pontuais máximos permitidos, baseam-se :
Superfície de carga: 4 cm x 4 cm
Separação ao extremo: ≥ 6 cm
Flecha máx. ≤ 3 mm

Isolamento sob placa portante / aquecimento radiante

1

Lã mineral LM
Densidade ≥ 150 kg/m³
Utilizar produtos que sejam declarados compatíveis com Brío pelos seus fabricantes
Deformação máxima permitida sujeita a carga: 1 mm.
Para isolamento ao ruído de impacto, colocar apenas uma manta

2

Granulado base Knauf com placa para nivelamento caso seja necessário
Densidade: aprox. 500 kg/m³.
Granulado base como enchimento entre a placa portante, espessura ≤ 30 mm sem placa adicional
para nivelamento e cargas de até 2,5 kN.
Utilizando poliestireno expandido EPS sobre o Granulado base: espessura total ≤ 100 mm (maiores espessuras: consultar).
Para instalar poliestireno expandido EPS ou Knauf Brío 18 EPS sobre Granulado base, recomenda-se uma placa de nivelamento sobre este.
Para instalação de aquecimento a partir do pavimento ou lã mineral sobre Granulado base, é necessária uma placa de nivelamento sobre este.
(espessura de placa ≥ 9,5 mm)
Entre o aquecimento do pavimento e o Granulado base, pode colocar-se apenas 1 camada contínua de isolamento (Fibra de madeira prensada
ou poliestireno).
O Granulado base não se deve instalar em espaços onde se produzam cargas dinâmicas, como máquinas de lavar roupa ou louça, ou outro tipo
de máquinas que possam produzir vibrações.

3

4

Placa de fibra de madeira prensada WF
Densidade ≥ 200 kg/m³

5

Poliestireno expandido EPS
EPS DEO segundo DIN 4108-10 (inclui PS 20)
Não se recomenda utilizar placas do tipo EPS DES
No máximo 3 placas
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Isolamento acústico ao ruído de impacto - pavimento flutuante sobre laje normalizada
Cálculo de isolamento acústico ao ruído de impacto conforme UNE EN ISO 717-2
Na seguinte tabela, mediou-se ΔL w para as distintas configurações.
Sistema

material por baixo

mm

Isolamento Acústico
Ensaios realizados
sobre laje normalizada
Redução de ruído de impacto
ΔL w (dB)

Brío 18
20 mm EPS

38

17

Extrapolação do
ensaio Nº
ita 0034.04-P85

Brío 18
10 mm de lã de rocha

28

19

ita 0034.04-P85

28

19

ita 0034.04-P85

46

20

ita 0034.04-P85

84

33

ita 0095.05-P402

63

27

ita 0095.05-P402

Face vista
+

Brío 18
10 mm. manta de fibra de madeira
2 x Brío 18
10 mm. manta de fibra de madeira

2 x Brío 18
20 mm. lã de rocha s ≤ 40 MN/m³ 1)
8 mm. manta de fibra de madeira ou
20 mm. de Granulado base
Brío 23
20 mm. lã de rocha s ≤ 40 MN/m³ 1)

Espessura
total

20 mm. lã de rocha s ≤ 20 MN/m³ 1)
Brío 23
10 mm. manta de fibra de madeira
Brío 23
10 mm de lã de rocha ou
10 mm. manta de fibra de madeira
20 mm. de Granulado base

6

Número
de ensaio

30

33

19

ita 0034.04-P85

63

30

ita 0095.05-P402

Para as medições
foi utilizado:

Manta de Fibra de madeira prensada: densidade 240 kg/m³; Rigidez dinâmica 40 MN/m³
EPS: EPS DEO s/ Din 4108-10 (compreende EPS 20)
Granulado base: densidade aprox. 500 kg/m³
Lã de rocha: densidade 180 kg/m³, para viviendas, etc. carga superficial 2kN/m², carga pontual 1 kN
Utilizar produtos que sejam compativéis com Brío, pelos fabricantes
Deformação máxima permitida sob carga: 2 mm.
1) deformação máxima permitida para cima: 2 mm.

Anotações no
quadro

2) Ensaiado sem colar
3) Placa auxiliar de cobertura (placa PGL Knauf ≥ 9,5 mm.), permitida
Os resultados são válidos para elementos compostos e para distintas combinações em obras
Todos os dados contidos foram obtidos mediante ensaios em laboratorio.

F12.pt Knauf Pavimento Brío

Isolamento acústico - Lajes em vigas de madeira

Isolamento acústico de tetos com vigas de madeira
1. Informações Gerais
Quando comparadas com lajes maciças, as lajes
de madeira requerem algums detalhes
construtivos especiais para cumprir com os
requesitos acústicos.
Devido à pouca massa superficíal, à ressonância
entre as camadas relativamente leves e à
transmição pelos flancos, o isolamento nas
baixas
frequências
revela-se
pobre,
aumentando à medida que aumentam as
frequências e garantindo um melhor resultado
nas nestas frequências.
Pelo facto de os resutados obtidos nas baixas
frequência (< 500 Hz) serem grande parte das
vezes insuficientes sobre lajes de madeira, todas
as correções devem de apontar no sentido de
resolver os problemas que ocorrem na gama de
baixas frquências.
2. Cálculo de ruído de impacto
Para determinar a forma de proceder na
correcção do isolamento acústico das lajes em
vigas de madeira, é muito importante
compreender que o isolamento ao ruído de
impacto é mais difícil de conseguir do que o
isolamento a ruído aéreo, para o mesmo sistema.
A experiência em medições indica-nos que em
princípio, as lajes que cumprem as condições de
isolamento ao ruído de impacto, cumprirão
largamente os requisitos de isolamento ao ruído
aéreo. Por isso, na maioría dos casos, as
características neste tipo de lajes realiza-se ao
ruído de impacto e a partir desta informação
estima-se o isolamento do sistema ao ruído
aéreo.
3. Base de cálculo
Até ao momento não se conhece um
procedimento normativo para medir o isolamento

ao ruído de impacto de lajes em vigas de
madeira. Por isso, a Knauf realizou um sem
número de medições de isolamento ao ruído de
impacto dos casos mais típicos de pavimentos de
madeira sobre vigas muito embutidas = tipo A ou
vigas pouco embutidas = tipo B, (ver detalhe
inferior), numa câmara de ensaio com
transmissões laterais pelos flancos, para poder
analizar a influência das pontes acústicas em
diversas situações dos encontros do sistema
pavimento-teto suspenso com os restantes
elementos construtivos.
A medida do isolamento ao ruído de impacto
normalizado, denominado Ln,W (Básico) encontra-se
na tabela 1 (Tabela 1.1 separada s/ obra nova /
obra antiga e tabela 1.2 obra antiga).
Como Pavimento standard considerou-se Knauf
Brío 18 mm (Placa de gesso com fibras), sobre
uma placa anti-impacto de fibra de madeira
prensada de baixa densidade. Esta placa
colocou-se em todos as vigas que não levam
pavimento superior, para poder estimar a eficácia
do pavimento.
A influência dos diferentes tipos de revestimentos
de teto (teto fixo PGL ou teto suspenso PGL,
instalado por baixo da viga de madeira),
dependendo em cada caso das variantes:
estrutura suporte, espessura de placa, plénum,
etc., vê-se refletido nas linhas 1 a 34.
4. Cálculo individualizado / Sistemas construtivos
Para poder realizar maiores aplicações, com
outros sistemas construtivos além dos que
aparecem na tabela 1, considerando a
possibilidade de utilizar outros materiais e
detalhes construtivos, dão-se na tabela 2,
equivalências para
considerar diferentes
situações que as da tabela 1, analisando

diferentes componentes, utilizando o factor de
correção K com suficiente segurança
quantificada. (Nota: os sistemas construtivos
com fator de correção negativo, corrigem o
isolamento ao ruído de impacto).
Os valores nominais da tabela 1 e da tabela 2,
permitem a avaliação de uma ampla gama de
soluções construtivas para lajes em vigas de
madeira.
Com estes datos de referência, é possível
encontrar
soluções
construtivas
de
comportamento acústico para diferentes tetos
que se montam diariamente.
5. Isolamento acústico ao ruído aéreo
As medições de isolamento acústico ao ruído de
impacto, devem ser complementadas com as
medições do isolamento acústico ao ruído aéreo.
Dado que o límite dos laboratórios de ensaios
acústicos Knauf e pela sua tipologia não
permitem medir os valores de isolamento
acústico ao ruído aéreo para além dos 60 dB,
apenas podemos estimar estes valores,
observando a sua tendência em relação a outros
ensaios:
■ O isolamento ao ruído aéreo dos tetos com
vigas de madeira, é de: Rw= 46 dB (laje tipo A)
43 dB (laje tipo B). Este valores são
extremamente baixos.
■ Com pavimentos simples de uma placa,
prefabricados (ex. Brío 18 mm. + 10 mm. fibra
de madeira) é possível corrigir aprox. uns 5
dB.
■ A combinação de sistemas de pavimento seco
por cima e tetos fixos por baixo, permitem
obter valores de isolamento ao ruido aéreo do
conjunto total da laje de aprox. 60 dB. A
combinação de sistemas de pavimento seco
por cima e tetos suspensos flutuantes, por
baixo, permitem obter valores de isolamento
ao ruído aéreo do conjunto total da laje de

Caracterização do teto de madeiras com vigas (Sistemas utilizados para os valores medidos a seguir)
Sistema para o teto tipo A (muito embutido na laje)
Desenho do pavimento
Brío 18 WF
24 mm. placa de fibra de madeira prensada.
Vigas de madeira 120/180 mm. Modulac. 500 mm.
Enchimento interior 24 mm. placa de fibra de
madeira prensada e sobrecarga de areia 100 kg/m².
Teto fixo ou suspenso com estrutura metálica
(modulação de perfis 500 mm.).

Sistema para o teto tipo B (pouco embutido na laje)
Desenho do pavimento
Brío 18 WF
24 mm. placa de fibra de madeira prensada.
Vigas de madeira 120/180 mm. Modulac. 500 mm.
Enchimento interior 160 mm. lã mineral, aprox.
3 kg/m² entre as vigas de madeira.
Teto fixo ou suspenso com estrutura metálica
(modulação de perfis 500 mm.).
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Isolamento acústico - Lajes em vigas de madeira

Tabla 1: 1.1 Nível global de pressão sonora ao impacto normalizado (L n,w (B) ) para lajes em vigas de madeira com ou
sem Pavimento Seco superior. Lajes novas - Lajes antigas com vigas semiembutidas e embutidas
Sistema

Nível sonoro global de pressão ao L n,w (B) dB
de impacto normalizado

Placa

Estrutura

Tipo

Espessura
mm

Laje de madeira A
(viga embutida)
Pavimento Seco
Sem
Com

Fila

Laje de madeira B
(viga semiembutida)
Pavimento Seco
Sem
Com

D150.pt Teto inferior Fixo nivelado, Laje nova / Laje antiga com viga semiembutida e embutida
Fixação de placas em
vigas com modulação
≤ 1000 mm.

Fixação de
placas em

Fireboard 25

71

Angulares
Maestras

Fireboard 25

62

1

63

54

2

60

51

3

76

68

4

74

65

5

D151.pt Teto inferior Fixo com estrutura de madeira, Laje nova / Laje antiga com viga semiembutida e embutida
Barrotres inferiores
50x30 mm.
fixados diretamente

A

12,5

74

2x 12,5

71

65

D150.pt Teto inferior Fixo com estrutura metálica, Laje nova / Laje antiga com viga semiembutida e embutida
12,5

61

53

60

54

6

2x 12,5

58

48

55

49

7

25

58

45

8

18 + 25

54

41

9

47

10

52 *)

11

40 mm

A
Primário CD 60/27
com Suspensão Direta

70 mm

DF

Primário CD 60/27
com Suspensão Direta
+ 40 mm lã mineral
*) Sem nenhum material
isolante adicional

A

12,5

Diamant

12,5

A

2x 12,5

Diamant

2x 12,5

57

DF
18 + 25
**) Medido com um material anti-impacto de lã mineral 12/1 mm.

8

12

42

13

46 *)

14
52

25

50

45

15

40

16

45 *)

17

37

18

41 *)

19
Continua na tabela 1.1, pag. siguiente
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Isolamento acústico - Lajes em vigas de madeira

Tabla 1: 1.1 Nível global de pressão de ruído de impacto normalizado (L n,w (B) ) para lajes em vigas de madeira com ou
sem Pavimento superior. Lajes novas - Lajes antigas com vigas semiembutidas e embutidas
Sistema

Estrutura

Nível global de pressão de ruído L n,w (B) dB
de impacto normalizado

Placa

Tipo

Espessura
mm

Laje de madeira A
(viga embutida)
Pavimento Seco
Sem
Com

Fila

Laje de madeira B
(viga semiembutida)
Pavimento Seco
Sem
Com

100 mm

D131.pt / K219.pt Teto inferior Biapoiado com estrutura metálica, Laje nova/ Laje antiga com viga semiembutida e embutida
A

12, 5

Diamant

12, 5

Montante duplo M75
biapoiado

DF

18

+ 60 mm lã mineral
*) Sem nenhum material
isolante adicional

A

2x 12, 5

Diamant

2x 12, 5

DF

25

47

41
40

45

38

38

56

45

56

55 *)

46 *)

21

52

43

22

51

42

23

50 *)

42 *)

24

51

42

25

48

38

26

49

41

27

Tabla 1.2: 1.1 Nível global de pressão de ruído de impacto normalizado (L n,w (B) ) para lajes em vigas de madeira com ou
sem Pavimento superior. Lajes antigas simuladas
Sistema

Estrutura

Para os ensaios, os sistemas antigos
fechados, foram representados da
seguinte forma:
PGL 12,5 mm. + ripa de madeira 50x30
(em vez do estuque)

Nível global de pressão de ruído L n,w (B) dB
de impacto normalizado

Placa

Tipo

Espessura
mm

Laje de madeira A
(viga embutida)
Pavimento Seco
Sem
Com

Fila

Laje de madeira B
(viga semiembutida)
Pavimento Seco
Sem
Com

50 mm

D152A Teto inferior Fixo com estrutura metálica, laje antiga

Primário CD 60/27
com Suspensão Direta
+ 40 mm lã mineral

12,5

67

61

28

2x 12,5

61

56

29

12,5

61

55

30

2x 12,5

55

51

31

DF

18

57

50

32

Fireboard

20

57

52

33

DF

25

54

49

34

A

D131A / K219A Teto inferior Biapoiado com estrutura metálica, laje antiga

100 mm

A

Montante duplo M75
biapoiado
+ 60 mm lã mineral
(laje de madeira A)
+ 50 mm lã mineral
(laje de madeira B)
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Isolamento acústico - Laje em vigas de madeira

Tabela 2: factor de correção K K , dependendo da montagem
Condições de montagem

Factor de correção
Ruído de impacto

Fila

Placa Fireboard 20 - 25 mm. em vez de Placa DF 18 mm.

0 dB

1

Placa Diamant em vez de A ou DF (para tetos fixos com Suspensão Direta ou biapoiada)
O isolamento acústico ao ruído aéreo corrige-se em aprox. 2 - 3 dB.

- 3 dB (1 placa)
- 4 dB (2 placas)

2

Camadas de lã mineral adicionais para tetos do tipo B (teto fixo antigo)
O isolamento acústico ao ruído aéreo corrige-se em aprox.1 dB.

0 dB

3

Camadas de lã mineral adicionais (min. 40 mm) para tetos do tipo A (teto fixo antigo)
O isolamento acústico ao ruido aéreo corrige-se em aprox.3 - 4 dB.

- 4 dB

4

Maestra Omega em lugar de maestra CD 60/27 com suspensão

- 1 dB

5

Suspensão direta

4 a 6 dB

6

20 mm. EPS (poliestireno expandido) em vez de placa de madeira prensada 10 mm.

0 dB

7

Placa de fibra de madeira prensada 12 / 1 mm. lã mineral em lugar de 10 mm. placa de madeira prensada com um mau
apoio nas vigas de madeira (ex. ripas pregadas) em tetos do tipo B

-1 a -2 dB

8

Placa de fibra de madeira prensada 12 / 1 mm. lã mineral em vez de 10 mm. placa de madeira prensada com um bom apoio
sobre as vigas de madeira, ou teto suspenso com suspensão ou biapoiada), por baixo da laje com vigas de madeira do tipo B

1 a 3 dB

9

Placa de fibra de madeira prensada 12 / 1 mm. lã mineral em vez de 10 mm. placa de madeira prensada
para tetos do tipo A

- 1 a -3 dB

10

≥ 30 mm. de Granulado Base Knauf, por baixo da madeira prensada

- 4 dB

11

≥ 50 mm. de pavimento de cimento autonivelante, por debaixo da madeira prensada

- 2 dB

12

23 mm. placa Knauf Brío em lugar de 18 mm.

0 dB

13

Aumentando a espessura com pavimento duplo (ex. Brío 18 ou Brío 23 mm.) sem colar

- 2 a -3 dB

14

35 mm. pavimento de cimento autonivelante + 20 mm. lã de rocha em vez de 18 mm. Brío + 10 mm fibra de madeira prensada
(O isolamento ao ruído aéreo corrige-se em aprox. 3 - 4 dB)

- 2 a -3 dB

15

Teto Fixo / Suspenso

Pavimento

Tabla 3: Paredes maciças perimetrais
Nível global de pressão de ruído
de impacto existente
L n,w = L n,w (B) + K K

Coeficiente corrector K L para as paredes perimetrais com uma massa de:
≥ 150 kg/m²

≥ 300 kg/m²

≥ 500 kg/m²

≤ 55 dB

1 dB

1 dB

0 dB

1

≤ 50 dB

2 dB

2 dB

0 dB

2

≤ 45 dB

5 dB

2 dB

1 dB

3

≤ 40 dB

7 dB

3 dB

2 dB

4

≤ 35 dB

10 dB

5 dB

2 dB

5

Fila

Dado utilizado para o exemplo da pág. 11

Cálculo do valor esperado "in situ" para o ruído de impacto em tetos com vigas de madeira
Para o cálculo do valor esperado "in situ" L´n,w, do
ruído de impacto em tetos com vigas de madeira,
podem utilizar-se diversos programas, utilizando
os dados de referência de perda por flancos
dados nas tabelas 1 e 2, considerando o perca
de correção (KL).

Como factor de correção, em construções com
paredes maciças de obra pode utilizar-se a
tabela 3 a partir do nível de pressão de ruído de
impacto normalizado dos tetos e da massa das
paredes perimetrais.
Quando as paredes perimetrais estejam cobertas
com revestimentos de PGL flutuantes, (também
em caso de paredes leves), pode prescindir-se
da correção.

Com isso, o cálculo para tetos "in situ", pode
fazer-se da seguinte forma:
,

L n,w = L n,w + K L
com L n,w = Ln,w (B) (tab. 1) + KK (tab. 2)
resulta
,

Ln,w = L n,w (B) (tab. 1) + K K (tab. 2) + K L (tab. 3)
Como coeficiente de segurança para garantir o
funcionamento, deve adicionar-se 4 dB e obtem-se:
,

,

Exigência normativa: L n,w ≥ Ln,w + 4 dB
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Isolamento acústico - Lajes em vigas de madeira
Cálculo
L`n,w

=

Cálculo do valor esperado "in
situ" do nível global de pressão
de ruído de impacto normalizado =
em tetos com vigas de madeira

L`n,w (B)

+

Nível global de pressão de ruído
de impacto normalizado da
+
obra básica (de laboratorio)
ver tabela 1

KK
Soma de todos os factores de
correção aplicados

+

+

(ver tabela 2)

KL
Factor de correção para as
paredes perimetrais
(ver tabela 3)

Para verificação
L`n,w + Fator de segurança

≤

Exigência normativa L`n,w (ex. DIN 4109)

Exemplo em reabilitação
Laje similar ensaiada
em laboratório

Laje existente
Constitução
18 mm Brio

De acordo com o instalado
na obra
Comparando componentes

18 mm Brio

10 mm WF (madeira prensada)

10 mm WF (madeira prensada)

30 mm Granulado base Knauf
ap. 15 kg/m²

-

Lâmina de cartão

-

Placa de apoio de 24 mm.
aparafusada

Placa de apoio 24 mm.
aparafusada

Altura de vigas:180 mm.

Altura de vigas: 180 mm.

Manta de isolamento 160 mm.

Manta de isolamento 160 mm.

Teto biapoiado Knauf K219
(Modulação de vigas de madeira do teto base - 100 mm)
25 mm Fireboard

Teto biapoiado D131.pt
(Modulação de vigas de madeira do teto base - 100 mm)
25 mm Fireboard

=

Paredes perimetrais

1. Zona pavimento
O factor de correção obtem-se
na tabela 3, estimando um teto
suspenso sem perdas por flancos nas paredes e uma massa
conhecida para as ditas paredes
perimetrais:

30 mm Granulado base Knauf
ap. 15 kg/m²
Valor lido - tabela 2 - linha 11:
K K1 = -4 dB

+

2. Zona de teto suspenso

+

25 mm Fireboard em lugar de
18 mm Corta-fogo DF

Estimativa para o teto suspenso sem paredes perimetrais:
L n,w = L n,w(B) (Tab. 1) + K k
L n,w = 42 dB + (-4 dB) = 38 dB

Valor lido - tabela 2 - linha 1:
K K2 = 0 dB
Paredes perimetrais

L n,w ≤ 40

Parede de tijolo ≥ 300 kg/m²

Parede de tijolo ≥ 300 kg/m²

Val. buscado L`n,w
L`n,w

=

L`n,w

=

Valor lido - tabela 1 - linha 23:

Soma de todos os factores de
correção aplicados
K K = (-4 dB) + 0 dB

Valor lido - tabela 3 - linha 4:

L`n,w (B) = 42 dB

K K = -4 dB

K L = 3 dB

42 dB

+

-4 dB

+

3 dB

41 dB

Verificação do cálculo
L`n,w + factor de segurança

≤

Exigência normativa: L`n,w (s/ CTE DB HR)

41 dB + 4 dB

≤

Exigência normativa: L`n,w

45 dB

≤

Exigência normativa: L`n,w

O sistema possui uma resistência ao fogo EI 90 de baixo e de cima.

O Código Técnico da Edificação CTE DB HR, exige um valor de nível de ruído de
impacto para lajes entre vivendas de 65 dB
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Instalação e forma de trabalho

Esquema de montagem
Sobre lã mineral / membrana

Sobre Granulado Base

8
4

Resto 4

11

1

7

5

3
10

2

6

Reforço

6

2
9

3

5
1
Resto 4

Ex. F127.pt Knauf Brío elemento composto: 18 mm Brío + madeira prensada
Colagem + aparafusado/ agrafado
Unir os elementos com
cola + parafusos / agrafos nos rebaixes

7
Resto 8

8

4

Parafuso Knauf Brío
ou
agrafos

Knauf Brio
Elemento simples F126.pt
Elemento composto F127.pt

= Direção de montagem

35

Cola Brío,
2 linhas ao longo do rebaixe

Encontro com parede - Linha 1
Cortar o rebaixo lateral
Aparafusado /
agrafado:
separação ≤ 300 mm.

Instalação sobre lã mineral / membrana
Começar a instalação pela zona esquerda da parede situada em
frente à porta. Na zona de passagem da porta, pode instalar-se uma
placa passante (caso exista junta, reforçar com uma ripa de madeira).
Instalação sobre Granulado Base
Começar a instalação a partir da parede do lado da porta.
Na zona de passagem da porta reforçar as juntas por baixo.
Aplicando uma placa de nivelação, proceder como no caso anterior
Placa dupla
Alternar as juntas entre a placa superior e a inferior em ambos
sentidos, como mínimo 20 cm.
Para instalar Brío sobre Brío:
Começar com a placa superior alternada 1/4 de elemento
Caso seja necessário colar uma placa Brío sobre outra com Cola de
superficie Brío + agrafos. A separação mínima entre agrafos em ambas
direções, não deve ser superior a 300 mm.

Brío sobre Brío

Ferramentas / parafusos / agrafos
Parafusos Brío
Brio 18: Parafuso Brío 17 mm. (Código: 00067067)
Brio 23: Parafuso Brío 22 mm. (Código: 00067068)
Agrafos com compressor (Não comercializadas pela Knauf)
Comprimento:
Brio 18: 14-16 mm
Brio 23: 18-20 mm
Exemplo:
Fabricante: Modelo
Brio 18:
Haubold
KL 515
Paslode
N18-16
Senco
SLS20-M16

Diâmetro
≥ 1,2 mm

Brio 23:
KL 520
N18-19
SLS20-M19

Compressor (Não comercializado pela Knauf)
Compressor de ar
o
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Placa superior

Placa inferior

Eléctrico
Novus J-172 A: (Agrafos Novus Tipo 4)
Maestri MET 32: Brío 18: (agrafos 606/15)
Brío 23: (agrafos 606/18)

F126.pt/F127.pt Knauf Pavimento Brío

Secção vertical

Detalhes Esc. 1:5
F127.pt-V1 Acabamento em parede Knauf

F127.pt-V6 Junta plana
mais de uma placa: colada e agrafada

ej. W111.pt

Knauf Brio 18
Knauf Brio 18 WF

Banda de
lã de rocha

F126.pt-V1 Encontro com parede em zona húmida

Impermeabilização Knauf Flächendicht
Imperm. da esquina
Cerâmico com
Ex. Flächendichtband
cimento cola
Impermeabilização
Material de enchimento
Flächendicht
de poliuretano
Knauf Brio 18
Tratam. de junta
com silicone
Granulado base

F126.pt-V2 Instalações isoladas com lã mineral

≤ 100 mm
Impermeabilização
Lã mineral

F126.pt-V5 Corte em zona de portas

Ripa de apoio ≥ 22 mm
colada à placa e fixado
Tira de poliestireno

Argamassa autonivelante

F126.pt-V3 Encontro com parede - laje de madeira
Banda de lã de rocha
Knauf Brio 18 EPS
Placa de nivelação ≥ 9,5 mm
Granulado Base
Lâmina de cartão

F127.pt-V4 Instalações isoladas com Granulado base

Granulado base
Polietileno
s/ necessidade

Knauf Brio 18 WF

≥ 10

Knauf Brio 18 WF
Polietileno
s/ necessidade

Knauf Brio 18
Poliestireno

Cola de superficie Brío
Agrafo
Cola Brío

Polietileno

F126.pt-V4 Junta de dilatação com aquecimento radiante

Parafuso Knauf
TN 3,5 x 35
Knauf Brio 18

Placa metálica difusora
Poliestireno con
tubo radiante

10

Perfil de juntas
Revestimento
Knauf Brio 18

100 mm
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Exemplo - Instalação para diversas áreas

1

Sobre laje de madeira vista

1 + 2

Sobre antigo soalho de madeira

Com tubos de grande diámetro
Knauf Brio 18 WF (28 mm)
100 mm. de Granulado Base sobre o tubo
Lâmina de cartão
Viga de madeira

Knauf Brio 18 WF (28 mm)
15 mm. argamassa autonivelante
Silicone para juntas
Primário
Viga de madeira

Altura total: aprox. 43 mm.
Peso: aprox. 54 Kg/m²
Sobrecarga de uso: superficial: 3 kN/m², pontual: 2,5 kN
Isolamento acústico: correção ao ruído de impacto ΔL w,R = 7 dB
Resistência ao fogo: EI 90 de cima
Resistência térmica: 0,06 m².K / W

Altura total: aprox. 128 mm.
Peso: aprox. 74 Kg/m²
Sobrecarga de uso: superficial: 2 kN/m², pontual: 1 kN
Isolamento acústico: correção ao ruído de impacto ΔL w,R = 11 dB
Resistência ao fogo: EI 90 de cima
Resistência térmica: 0,66 m².K / W

Sobre pavimento maciço - aquecimento

1 + 2

Knauf Brio 23
Lâmina metálica difusora
Tubo de aquecimento 30 mm.

Knauf Brio 23
Poliestireno expandido 100 mm.
Impermeabilização

20 mm. de argamassa de
nivelação

Argamassa autonivelante 10 mm.
Primário

Primário
Laje maciça

Altura total: aprox. 73 mm.
Peso: aprox. 72 Kg/m²
Sobrecarga de uso: superficial: 3 kN/m², pontual: 2 kN
Isolamento acústico: correção ao ruído de impacto ΔL w,R = 16 dB
Resistência ao fogo: EI 90 de cima
Resistência térmica: 0,75 m².K / W com aquecimento
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Campo de uso:

1 Habitação

1 + 2 + 3

Sobre laje maciça

Laje maciça

Altura total: aprox. 134 mm.
Peso: aprox. 51 Kg/m²
Sobrecarga de uso: superficial: 3 kN/m², pontual: 3 kN
Isolamento acústico: correção ao ruído de impacto ΔL w,R = 16 dB
Resistência ao fogo: EI 60 de cima
Resistência térmica: 2,92 m².K / W

2 Escritório

3 Comercio

F12.pt Knauf Pavimento Brío

Lista de materiais, constituição, preparação e nivelação
Materiais necessários por m² sem ter em conta perdas por cortes ou perfurações
Brio (F126.pt / F127.pt)

Descrição em itálico = material não comercializado pela Knauf

Unidade

Banda de lã de rocha de 100 mm.
Brío-Elemento simples Brio 18 ou Brío 23
ou
Brío- Elemento composto Brío 18 WF ou Brío 18 EPS ou Brío 23 WF

m

Medir perímetro

m²

1

g

40

kg

0,6

ud

11

kg
l
m²
kg
g

s/ necessidade
10
1
50
50

Cola de juntas Brío
Embalagem 0,8 kg, (2 tiras)
Cola de superficie
Brío (balde 15 kg)
Aparafusado / agrafado
Parafusos Brío 17 ou 22 mm.
ou
Agrafos
Uniflott para reparações
Granulado base, por cm de enchimento
Placa de nivelação (sobre o Granulado base)
Argamassa autonivelante
Primário Estrichgrund (diluida com água 1:1)

Constituição
F126.pt Brio-Elemento simple
Knauf Brío 18 e 23 mm são placas de gesso com fibras, em formato de 0,6
x1,2 m, com borde de 35 mm fresados. Os elementos unem-se com a cola
brio aplicando duas linhas de cola em cada junta aparafusando-se ou
agrafando-se de seguida. Adequado para aquecimento radiante.

F127.pt Brio-Elemento composto
Elemento de 18 mm., com uma lã mineral de 10 mm. fixada no verso
(espessura total= 28 mm) ou uma lâmina de poliestireno de 20 mm
(espessura total 38 mm.) ou elemento de 23 mm. com uma lã mineral no
verso de 10 mm. (esp. tot.= 33 mm).

Preparação e nivelação
Superfície base

■ Deve-se controlar a superfície base: Para

■

■

■
■

verificar a capacidade portante, evitar
desníveis, diferenças de altura e qualquer
outro tipo de imprevisto.
Em lajes de madeira é importante ter em conta
a possível flexão das mesmas, que não deve
exceder l/300.
Não apoiar diretamente o pavimento sobre o
pavimento de madeira.
Deve colocar-se uma base de cartão, e se
possível, nivelar com Granulado base ou
argamassa autonivelante, quando a
resistência da laje o permita.
Para lajes de betão armado, deve-se colocar
um filme de polietileno de 0,2 mm., para evitar
que a humidade possa atingir o Pavimento
Seco. A sobreposição do filme deve ser
superior a 20 cm e sobressair no encontro com
as paredes.
Para a instalação em lajes que estejam em
contacto com um solo que possa conter
humidades,
deve-se
realizar
uma
impermeabilização para evitar o contacto com
as placas.
No perímetro de contacto com as paredes,
instalar a banda de lã de rocha.
Isolamentos adicionais: Deve-se ter em conta
as recomendações dos fabricantes deste tipo
de materiais.

Nivelação da superfície
■ A superfície de apoio deverá estar
perfeitamente nivelada. O pavimento Brío
deverá estar apoiado em toda a sua superfície
de contato.
■ Em lajes de madeira antigas, com pequenos
desníveis devido ao desgaste, pode
instalar-se o Pavimento Brío, sem lã mineral
inferior, colocando sob ela uma lâmina de
cartão para corrigir as pequenas variações de
altura.
■ Para corregir desníveis ≤ 15 mm, utilizar
argamassas autonivelantes, antes da
colocação do Pavimento Knauf Brío, de modo
a que este fique apoiado sobre a base em toda
a sua superfície.
■ Para corrigir desníveis entre 10 e 35 mm,
utilizar argamassa de nivelação de grão mais
grosso. Uma vez seco deve-se colocar um
material isolante, em todas as instalações.
■ Uma vez instalado o Pavimento Brío, deve-se
dar um primário que permita a colocação de
qualquer tipo de acabamento.
■ Para melhorar o isolamento acústico e
térmico,
recomenda-se a utilização de
Granulado Base Knauf, que permite preencher
desníveis entre 20 e 100 mm. Nivelar em
camadas de 50 mm., compactando-as. O
Granulado Base tem uma granulometría de 1 -

■

■
■

■

■
■
■

6 mm., densidade superficial aprox. de 5 kg/m²
por cm. de enchimento e uma humidade
relativa residual ≤ 1 %.
Em caso de instalação de uma lã mineral
sobre o Granulado Base, recomenda-se a
utilização de um material intermédio como
uma PGL ou uma manta de fibra de madeira
prensada. No caso do poliestireno, não é
necessária a placa intermédia.
Em lajes de madeira, deve instalar-se uma
lâmina de cartão sob o Granulado Base.
Não se deve utilizar o Granulado base em
habitações ou zonas com máquinas que
tenham um comportamento dinâmico
(máquinas de lavar ou secar, máquinas
motorizadas, etc.)
Em espaços com condutas de líquido pelo
chão, utilizar poliestireno EPS com uma
resistência à compressão ≥ 100 kN/m², sob o
Pavimento. As condutas deverão estar
cobertas de lã mineral para a sua proteção.
No caso de Poliestireno deve-se, cortar na
zona dos tubos e colocar lã mineral.
As placas de Pavimento Knauf Brío deverão
ser instaladas no sentido transversal à placa
de nivelamento.
Sobre os tubos de canalização de líquidos ,
deve-se colocar no mínimo uma espessura de
10 mm de Granulado Base.
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Instalação, tratamento superficial e acabamentos

Instalação
Informações Gerais
■ As placas Knauf Brío podem ser instaladas em
pavimentos sem aquecimento, sem juntas de
dilatação. As juntas deverão ser colocadas nas
argamassas de cimento.
■ Nas zonas de passagem de portas ou perto
destas, no caso de situar-se uma junta,
deve-se colocar por baixo uma ripa de madeira
de 19x10 mm. à qual se deverá colar,
aparafusar ou agrafar as placas Knauf Brio. No
encontro do Pavimento com outro tipo de
pavimento (ex.argamassa), deve-se instalar
um perfil para juntas. Deve-se assegurar a
estanqueidade do encontro, colocando um
filme ou elemento protetor na junta. Se se
utiliza Granulado base, deve-se fazer uma
selagem correta, de modo a não sobressair
produto pela junta.
■ Na zona de cortes de placas e zonas
danificadas, pode tratar-se diretamente com
Uniflott.
■ Dependendo da temperatura, uma vez
instalado o Pavimento Knauf Brío, deve-se
esperar umas 4 horas, até que a cola seque.
■ Deve-se cobrir a superfície do Pavimento,
para evitar o contato com a sujidade da obra.
Recomenda-se a sua instalação no final de

obra.
■ As reparações diversas podem fazer-se com
Uniflott. Uma vez seco este produto, antes de
dar um acabamento final recomenda-se dar
uma demão de primário, para igualar a
aderência da superfície.
Aquecimento por água
O sistema Brío F126.pt é adequado para utilizar
em sistemas de aquecimento radiante. Nas
zonas de passagem de portas e para
comprimentos superiores a 20 m., recomenda-se
a realização de uma junta de dilatação. Não se
recomenda instalar sistemas com temperaturas
superiores a 55 °C. Os sistemas de aquecimento
eléctrico são poucos recomendáveis. Não se
deve instalar aquecimento eléctrico radiante
debaixo de armários, alcatifas, etc. Os sistemas
cerâmicos com elementos elétricos concentram
temperaturas muito altas e podem ser um foco
de problemas. As argamassas não devem estar
a temperaturas superiores a 45 °C.
F126.pt Brío-Elemento simples/
F127.pt Brío-Elemento composto
■ Començar a instalação a partir da parte
esquerda da parede situado em frente à porta.

Cortar o rebaixe da placa do lado da parede,
para deixá-la paralela.
■ Para a instalação sobre Granulado base,
començar pela direita da parede onde haja
uma porta. Para poupar tempo na instalação,
recomenda-se utilizar uma placa de nivelação.
Neste caso pode começar-se a instalar a partir
da esquerda da parede situada frente à porta.
■ Instalar as placas de forma contínua por
linhas, cortando o rebaixe do lado da parede.
Alternar as juntas começando a segunda linha,
como mínimo 20 cm. (sem perdas). Não se
devem realizar juntas em cruz nem sem
rebaixes.
■ As juntas devem ser coladas com a cola Knauf
Brío, em 2 linhas paralelas à junta. Retirar o
excesso com uma espátula.
■ Uma vez coladas, agrafar ou aparafusar os
bordes das placas Knauf Brío com parafusos:
17 mm. para placa Brío 18 e 22 mm. para
placa Brío 23. Distância entre fixações ≤ 300
mm.
■ Para mais de uma placa, recomenda-se colar
a primeira à segunda com Cola de superficie
Brío e aparafusar ou agrafar. Utilizar neste
caso, parafusos Knauf Vidiwall de 30 ou 45
mm.

Tratamento superficial e acabamentos
Isolamento em zonas húmidas
Em superfícies onde possa haver água (zonas
de banhos, cozinhas, etc.), impermeabilizados
com Knauf Flächendicht. Os encontros deverão
ser impermeabilizados com a banda
impermeabilizante Knauf Flächendichtband.
Zonas de passagens de cadeiras de rodas
As placas Knauf Brío suportam, sem
necessidade de nenhuma medida adicional, a
passagem de cadeiras de rodas.
Aplicação de Primário
Antes de proceder a qualquer tipo acabamento,
recomenda-se dar uma demão de primário com
Knauf Estrichgrund (diluído com água 1:1), para
igualar a aderência.
Para colocar parquet, deve-se utilizar uma cola
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recomendada pelo fabricante do produto.
Acabamento elásticos de pouca espessura
Para instalar acabamentos elásticos de pouca
espessura (ex. PVC, linóleo, etc.), deve-se
colocar em toda a superfície uma argamassa de
nivelação (ex. Knauf 415), numa espessura
mínima de 2 mm. tratar as juntas e as zonas de
cortes com Knauf Uniflott e aplicar um primário
como Knauf Estrichgrund (com água 1:1).
Pavimento ou mosaicos
Sobre o Pavimento Knauf Brío pode colocar-se
qualquer tipo de acabamento que seja colado.
Deve-se utilizar sempre a cola recomendada
pelo fabricante. Se se pretende endurecer a
superfície, pode-se utilizar a argamassa
autonivelante Knauf 415.

Cerâmico
Knauf Brío é adequado para suportar materiais
cerâmicos finos, com medidas máximas de 33 x
33 cm. Para a sua fixação deve-se utilizar
adesivo deformável.
Os materiaIs cerâmicos com mais de 7 mm. de
espessura, podem ser instalados, sempre que se
instale um Pavimento com dupla placa. Neste
caso, seguir as indicações do fabricante de
material para a sua instalação.
Pinturas
Os acabamentos fluidos como por exemplo as
resinas epóxicas devem ser elásticas e
permeáveis ao vapor de água.
Não se recomenda o uso de acabamentos
transparentes.
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demais propriedades mencionadas neste folheto técnico são resultado da nossa experiência utilizando sistemas Knauf e todos os seus componentes que formam um sistema integral. As
informações de consumo, quantidades e forma de trabalho provêm da nossa experiência de montagem, mas encontram-se sujeitas a variações que podem ter origem em diferentes técnicas de
montagem, etc. Pelas dificuldades inerentes, não foi possível ter em conta todas as normas de construção, regras, decretos e demais escritos que possam afetar o sistema. Qualquer alteração
nas condições de montagem, utilização de outro tipo de materiais ou variação das condições sob as quais foi ensaiado o sistema, pode alterar o seu comportamento e neste caso a Knauf não se
responsabiliza pelo resultado em consequência do mesmo.
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