
  

 
NEWSLETTER Nº: 2016/01 

DATA: JANEIRO 2016 
 

RUBRICA 
 

 Notícias  Projetos  Artigos Técnicos   Soluções Técnicas  Concursos  Reportagens 
 
 
ARTIGO 
 
 
Trimoterm Power – Máxima Segurança e Eficiência em Painel de Fachada à Prova de 
Fogo 
 
A Trimo é representada em Portugal pela Lusomatec e é reconhecidamente uma das melhores marcas 
mundiais de revestimentos para fachadas edifícios. A Trimo tem vindo a desenvolver e a aperfeiçoar 
inovadores sistemas de revestimento para fachadas de elevada durabilidade e eficiência energética, à prova 
de fogo, e com características arquitetónicas únicas, como aliás são prova os painéis Trimoterm e Qbiss.  
 

 
 
Os painéis de fachada Trimoterm oferecem uma solução única e completa para a maioria dos modernos 
conceitos arquitetónicos, seja para edifícios comerciais, desportivos ou industriais. Com uma elevada 
resistência ao fogo e um excelente comportamento térmico e acústico, as suas características higiénicas 
permitem ainda a sua utilização em ambientes exigentes, como por exemplo, na indústria alimentar ou 
farmacêutica. 

 
Os novos painéis de revestimento de fachada Trimoterm Power possuem uma maior 
resistência e eficiência energética face aos produtos tradicionais: enquanto que os 
painéis Power T podem atingir valores de U de apenas 0.16 W/m2K e até 10% mais 
de isolamento térmico, os Power S são capazes de vencer vãos de até 10 metros sem 
recurso a estruturas secundárias de suporte. 
 
 



  

 
NEWSLETTER Nº: 2016/01 

DATA: JANEIRO 2016 
 

Com inúmeros tipos de acabamentos e uma grande variedade de cores e de peças de remate, os painéis 
Trimoterm podem satisfazer exigentes requisitos estéticos e funcionais, sem comprometer a segurança e a 
elevada eficiência energética. A personalização das fachadas Trimoterm é ainda possível com os exclusivos 
Designs GlaM e ArtMe, oferecendo a possibilidade de combinar imagens e desenhos brilhantes e mate e com 
criativas gravações em relevo. As bibliotecas BIM disponíveis, ajudam ainda na execução do projecto e na 
racionalização de custos. 
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