
Uponor Autofixação PLUS
Sistema de Climatização Invisíbel com 
caracteristicas técnicas melhoradas
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Sistema evoluído ao serviço do conforto

•  Cumprimento da norma UNE EN 1264 
•  Fabricado de acordo com a norma EN 13163 
•  Fabricado em poliestireno modificado

Uponor Autofixação PLUS

O sistema Uponor Autofixação PLUS oferece um inovador 
método de fixação de tubagens para instalações de 
Climatização Invisível por chão radiante. O sistema de 
fixação consiste numa tubagem de polietileno reticulado, 
PEX-a com 5 camadas e com barreira antidifusão de 
oxigénio (EVAL), em conformidade com a norma UNE-EN 
1264, revestida de uma camada adicional de PE modificado 
para proteger a tubagem contra as diferentes agressões que 
se podem verificar durante o período de instalação. A 
tubagem é envolvida com fita de autofixação que permite a 
colocação no painel Uponor Klett Autofixação Neorol G.

A composição do painel foi alterada com o objetivo de obter 
uma menor espessura e melhores características técnicas, 
tais como resistência térmica elevada, baixa condutividade 
térmica ou isolamento face ao ruído por impacto e aéreo 
excecionais.

Todas estas vantagens, a acrescer à rapidez de instalação, à 
total liberdade de conceção dos circuitos ou ao desperdício 
mínimo de material, colocam este sistema numa posição 
inigualável.

Para a instalação deste sistema, não são necessárias 
ferramentas nem outros componentes como agrafos, calhas 
ou flanges, bastando pressionar o tubo sobre o painel e 
ficando este fixado sem qualquer risco de deslocamento.

Graças à sua elevada capacidade de fixação, é possível 
circular sobre o painel e o tubo sem preocupações de que os 
circuitos possam ser alterados. Não obstante, se for 
necessário, poderá modificar a instalação todas as vezes 
pretendidas sem que por isso a tubagem perca a aderência, 
apesar da sujidade típica de uma obra.

Sistema certificado
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Propriedades do Sistema Uponor         
Autofixação PLUS
Isolamento térmico

As espessuras reduzidas oferecidas pelo Uponor Klett Auto-
fixação PLUS proporcionam grandes vantagens sem que por 
isso a capacidade de isolamento térmico seja diminuída. A 
norma UNE EN 1264-4 indica os requisitos de resistência tér-
mica do elemento isolante de um painel, tanto em refrigeração 
como em aquecimento, quando um andar tem outro abaixo, 
com ou sem aquecimento.

Divisão aquecida infe-
riormente

Divisão sem aqueci-
mento ou aquecida 
intermitentemente por 
baixo, adjacente ou 
diretamente no chão

Resistência térmica
(m²K/W)
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Uponor Klett Autofixação PLUS 

Painel tradicional liso

04 I Uponor Klett Autofixação PLUS

Comparação (Rt) entre painéis fabricados em EPS modificado 
face a EPS de igual espessura.

Isolamento acústico 

O Regulamento dos Requsitos Acústicos dos Edificios (RRAE), 
especifica parâmetros cujo cumprimento assegura a satisfação 
das exigências básicas e a superação dos níveis mínimos de 
qualidade de proteção contra o ruído. 
O isolamento do Uponor Klett Autofixação PLUS permite cumprir 
os referidos requisitos graças às suas propriedades de isolamen-
to acústico por impacto, sem necessidade de instalar isolamen-
tos adicionais.

Para elementos de divisão horizontal, a norma define os seguin-
tes valores máximos:

Recinto Ruído procedente de Ruído por impacto
L´nT,w

Habitável

Outra unidade de utilização < 65 dB

Zonas comuns < 65 dB

Instalações/recintos de atividade < 60 dB

Protegido

Outra unidade de utilização < 65 dB

Zonas comuns < 65 dB

Instalações/recintos de atividade < 60 dB

 

Resistência térmica

Isolamento acústico (ruído por impacto)

27

25

23

21

19

Uponor Klett Autofixação PLUS 

Painel tradicional liso

h = 25 mm

Comparação do isolamento térmico entre painéis fabricados em 
EPS modificado face a EPS de igual espessura.

Proteção impermeável

A norma UNE EN 1264-4 também prevê a obrigatoriedade de 
instalar um isolamento que disponha de uma camada protetora 
estanque aos líquidos para impedir o contacto entre o próprio iso-
lante e a humidade proveniente da argamassa, durante o período 
de secagem da mesma. Assim, previne-se a decomposição do 
isolante, a perda de propriedades e o futuro risco de desnivela-
mento e assentamento do chão.

0,32 W/mK 

0,34 W/mK 

ΔL
w



Tubagem Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Enquanto líder no fabrico de sistemas de tubagens plásticas, a 
Uponor caracteriza-se por estar na vanguarda da inovação tec-
nológica. A tubagem Uponor Klett Comfort Pipe PLUS foi espe-
cificamente concebida para instalações de aquecimento e refri-
geração através de sistemas de Climatização Invisível por chão 
radiante. A tecnologia UAX™ proporciona a esta tubagem exce-
lentes propriedades como uma maior reticulação, maior flexibili-
dade e uma maior elasticidade. 

A tubagem Uponor Klett Comfort Pipe PLUS foi testada e os re-
sultados obtidos convertem-na numa tubagem extremamente re-
sistente à abrasão e à rutura e, além disso, a camada antidifusão 
de oxigénio (EVOH) integrada, permite proteger a instalação ao 
longo do tempo contra o risco de oxidação dos componentes 
metálicos. O seu interior completamente liso evita a formação 
de acumulações de cal ou deposições que possam perfurar os 
circuitos, reduzindo o caudal circulante e, consequentemente, re-
sultando na anulação da instalação.

• Com certificação AENOR segundo as normas          
  UNE EN ISO 15875 e UNE EN 1264 
• Maior reticulação, flexibilidade e elasticidade

Otimização das propriedades mecânicas face a outras tuba-
gens de PEX-a 

A Uponor Comfort Pipe PLUS foi especificamente concebida 
para instalações de aquecimento e refrigeração através de sis-
temas de Climatização Invisível por chão radiante. A tecnologia 
UAX™ proporciona a esta tubagem excelente propriedades.
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Tubagem com cinco camadas 
1 Tubo base PEX-a (Reticulado) 
2 Camada PE modificado 
3 Barreira antidifusão de oxigénio (EVOH) 
4 Camada PE modificado 
5 Camada de proteção exterior PE

Propriedades do Sistema Uponor        
Autofixação PLUS



Vantagens do Uponor Autofixação PLUS
Composição química melhorada

A Uponor melhorou quimicamente a composição do poliestire-
no no novo Uponor Klett Autofixação Neorol G para conseguir 
melhores características técnicas isolantes e acústicas, acres-
centando uma menor espessura, consciente dos numerosos 
problemas que se colocam pela necessidade de espaço em 
altura no momento da reformulação e construção de insta-
lações. A Uponor soluciona o problema lançando no mercado 
uma gama de painéis de diferentes espessuras para diferen-
tes soluções. Como resultado desta modificação, surge um 
painel excelente para instalações de Climatização Invisível 
por chão radiante para aquecimento e refrigeração.

Fixação perfeita mesmo com sujidade

A fixação do tubo ao painel é extremamente forte, devido ao 
sistema de microcones da fita que envolve o tubo e que adere 
ao tecido especial de microfibras disponível num dos lados do 
painel, concebido especialmente para esta ação. Esta fixação 
do tubo mantém-se intacta mesmo que os diferentes elemen-
tos que intervêm nos processos construtivos entrem em con-
tacto com o tubo e painel. O sistema não perde aderência ain-
da que o painel tenha pó ou outras sujidades.

• Maior isolamento térmico • Menor espessura 
• Maior isolamento acústico 
• Para instalações de aquecimento e refrigeração
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Instalações extraordinariamente rápidas e seguras

Tal como o seu antecessor, o Uponor Klett Autofixação Neorol 
G é um painel de instalação tremendamente rápida, até 30% 
mais rápido, uma vez que é fornecido em rolos de 10 m de 
comprimento por 1 metro de largura. Em segundos, podem ser 
colocados 10 m² de painel sobre o embasamento de suporte. 
O facto de ser um painel liso, com ausência de saliências, 
também contribui para a rapidez de instalação. Para instalar o 
tubo sobre o painel, basta pressionar levemente o tubo sobre 
o mesmo para que fique firmemente fixado, sem possibilida-
de de ocorrer qualquer movimento indesejado do tubo. Além 
de todas estas características, o painel conta, num dos seus 
lados, com uma fita adesiva, de cor amarela, que facilita a 
adesão ao painel contíguo. Este sistema de união entre pai-
néis é impermeável, tal como indicado na norma 
UNE EN 1264.

Total liberdade de conceção dos circuitos

Um dos principais problemas com que os instaladores se 
deparam quando realizam diferentes circuitos, é conseguir 
respeitar a distância entre os tubos próximos de elementos 
arquitetónicos, tais como colunas, grandes janelas ou esca-
das. Com um sistema de painéis que não seja liso, pode ser 
impossível respeitar a distância entre tubos perto destes ele-
mentos. Com o Uponor Klett Autofixação Neorol G, este pro-
blema não existe visto que, por ser um painel liso, é possível 
desenhar e instalar o tubo no local pretendido e à distância 
pretendida.

Desperdícios de material quase inexistentes

Outra das grandes vantagens deste painel é a economia que 
a sua utilização pressupõe. Uma vez que é totalmente liso, 
qualquer pedaço de painel excedente da instalação do chão 
radiante, pode ser utilizado para revestir as aberturas que se 
verifiquem durante a mesma. Com um sistema tradicional de 
painéis com saliências, numa superfície de 100 m² podem 
desperdiçar-se entre 10% e 15% do painel. Com o Uponor 
Klett Autofixação Neorol G, o desperdício de painel para esta 
mesma superfície pode ser de 1%, independentemente da for-
ma da divisão.
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Requisitos gerais

O embasamento sobre o qual será realizada a instalação radian-
te, deve ser adequadamente dimensionado e verificado quanto 
às cargas de funcionamento. O nivelamento da superfície de su-
porte deve cumprir as tolerâncias indicadas na regulamentação 
em vigor. 
O gestor do projeto deve prever o isolamento da humidade e da 
água nas zonas necessárias, antes da instalação do sistema ra-
diante. Segundo o tipo de materiais utilizados, o gestor do proje-
to deverá encarregar-se de avaliar a possibilidade de incluir um 
substrato divisório (p. ex., uma película de PE) entre os compo-
nentes de vedação e os substratos isolantes.

Montagem do Uponor Autofixação PLUS

Instalação do painel Uponor Klett Autofixação Neorol G

Os painéis Uponor Klett Autofixação PLUS devem ser colocados 
numa faixa contínua no sentido longitudinal ao longo do períme-
tro. Para facilitar a posterior colocação do circuito de tubagens, 
as quadrículas impressas no revestimento impermeável do pai-
nel devem ser alinhadas. Os espaços que não fiquem cobertos, 
podem ser revestidos com os excedentes decorrentes da adap-
tação do painel à geometria da superfície de cada divisão. 
A borda dos painéis cortada durante a montagem, deve orien-
tar-se sempre contra a borda perimetral, com o objetivo de elimi-
nar possíveis interrupções no isolamento. A película impermeável 
que reveste o painel excede um dos lados, para poder ser so-
breposta num dos painéis adjacentes. Todas as juntas entre os 
painéis devem ser garantidas e vedadas. Uma vedação correta 
impede que a argamassa ou a água da argamassa penetrem sob 
o isolamento, evitando assim a formação de pontes acústicas e 
térmicas. A vedação deve ser também realizada entre o painel e 
a aba de polietileno do rodapé perimetral.

Instalação das tubagens

A tubagem é instalada sobre os painéis de acordo com a distân-
cia preestabelecida e sem necessidade de ferramentas especí-
ficas. A adesão produz-se graças à superfície rugosa do revesti-
mento de autofixação que envolve a própria tubagem, que adere 
ao revestimento de fibras impermeáveis do painel. 
A força de retenção é suficiente para garantir uma aderência fir-
me do tubo sobre o isolante e permitir a circulação, sem risco 

Fita de isolamento perimetral

A fita de isolamento perimetral de 10 mm de espessura e 150 mm 
de altura cumpre a norma DIN 18560 e é adequada para a utili-
zação com argamassa à base de cimento (CT) ou anidra (CAF). 
Deve ser aplicado de forma contínua ao longo das paredes e 
rodeando as colunas, em qualquer dos casos apoiado sobre o 
embasamento e sempre excedendo o pavimento acabado. Para 
um isolamento com mais camadas não unidas entre si, é sufi-
ciente instalar a fita de isolamento perimetral antes de colocar o 
painel isolante superior. 
As partes expostas da fita perimetral só podem ser retiradas de-
pois da instalação do pavimento final. 

De acordo com a norma UNE EN 1264-4, a fita de isolamento 
perimetral funciona como junta de dilatação perimetral quando a 
área da divisão seja menor que 40 m2.

de um possível deslocamento da tubagem durante o processo 
de instalação. Não é necessário qualquer elemento de fixação 
adicional. Devem se cumpridos os limites de curvatura mínimos 
admitidos pela tubagem.

• A tubagem deve ser protegida na zona de interseção  
  das juntas de dilatação 
• Em conformidade com a UNE-EN 1264-4, é neces  
  sário realizar um teste de pressão antes de verter a  
  argamassa 
• As perfurações realizadas na argamassa devem ser 
   identificadas para medir a humidade da mesma 
• Durante o teste de funcionamento e antes de aplicar 
  o revestimento, a argamassa deve ser aquecida de 
  acordo com a norma UNE-EN 1264-4 e os resultados 
  deverão ser registados



Montagem do Uponor Autofixação PLUS
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Principais fases da instalação do painel isolante e da tubagem sobre o embasamento

1  A fita perimetral deve ser colocada 
    antes do isolamento

2  Colocar o painel isolante Uponor Klett 
   Autofixação PLUS em faixas longitudi 
   nais na divisão, alinhando o quadriculado 
   impresso em cor azul

3  Vedar os painéis com a fita de união

4  Realizar a vedação ao longo da borda 
    do painel com a aba adesiva da fita pe-
    rimetral

1

2 3

4
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Instalação da tubagem sobre o painel

5 6

7

5  Para uma instalação da tubagem mais cómoda, reco
    menda-se a utilização de um acessório de ombreira de 
    porta

6  Iniciar a instalação da tubagem depois de ter colocado o 
    desbobinador na divisão adjacente

7  Quando finalizar a instalação da tubagem, retire-a do 
    acessório e termine o processo de montagem

Montagem do Uponor Autofixação PLUS
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