Nova Tecnologia TERRA

Cuidamos da Terra,
cuidamos de si.
Isolamento para um futuro melhor
Tecnologia TERRA

URSA, 50 anos
de inovação
A investigação e a inovação são uma
constante na trajetória de URSA, com
o objectivo de melhorar continuamente
a sua gama de lãs minerais.
Nos últimos anos, temos oferecido ao
mercado novos produtos com prestações
cada vez melhores. As características
imprescindíveis de isolamento térmico,
acústico e protecção contra o fogo
mantiveram-se e melhoraram, e novas
vantagens foram adicionadas para que
todo o processo até a instalação seja
rápido, simples e confortável.
Hoje, graças ao esforço das equipas de
I&D e ao forte investimento realizado,
a URSA está a dar um passo definitivo
com o lançamento da sua Tecnologia
TERRA, uma nova geração de lã
mineral com melhores prestações e
mais sustentável.
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Nova Tecnologia
TERRA: Materiais
que garantem a
qualidade do ar
interior
O ar interior dos edifícios pode conter
compostos orgânicos voláteis, os
chamados COVs, que afectam a saúde
e, portanto, a qualidade de vida das
pessoas. Alguns destes contaminantes
provêm do exterior, e outros são
liberados dentro do própriol edifício,
pois provêm dos materiais utilizados
na construção, do mobiliário, ou dos
combustíveis utilizados para cozinhar
ou para produzir calor ou frio.
Todos os materiais fabricados com a
nova Tecnologia TERRA dispõem do
rótulo de Emission Dans l’Air Intérieur
(emissões no ar interior) com a
pontuação mais alta: A+
Este rótulo ecológico garante que esta
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Suave
• Cor terra

• Suave
• Cor branca
• Gera
menos pó

A NOVA GERAÇÃO
DE LÃ MINERAL
• Mais natural
• Com melhores
prestações
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lã mineral, 100% natural, tem um bom
comportamento na qualidade do ar
interior e contribui para a melhoria
ambiental dos edifícios e da saúde.
A URSA dá mais um passo na
tecnologia de produção dos seus
materiais para conseguir que os
edifícios isolados com os seus produtos
sejam habitáveis e saudáveis, além
de sustentáveis e respeitadores do
ambiente.

Tecnologia TERRA:
a nova geração de lã
mineral, natural e com
melhores prestações.
A nova Tecnologia TERRA faz a
diferença nesta nova geração de
produtos. O seu selo certifica esta lã
mineral é de altas prestações:
Formulação própria (100% URSA).
• Com a incorporação de um inovador
ligante que melhora as suas
prestações técnicas e mecánicas.
• Com um maior conteúdo de
material reciclado, o que o faz mais
sustentável.
Um processo produtivo melhorado.
• Os novos fibradores produzem uma
lã mais suave, menos irritante e
que gera pouco pó.
• As novas fibras fazem o produto
mais durável e resistente.

A partir de agora, a
cor TERRA substitui a
amarela tradicional em
toda a gama de lã mineral
URSA, como um símbolo
da sua função: nasce da
Terra e contribui para
protegê-la.
URSA TERRA é composto por 95%
de areia, um recurso abundante na
natureza e, além disso, renovável.
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Formidável no
isolamento….
Excelente isolamento
térmico: reduz ao
máximo a transmissão
de calor ou frio entre
as duas zonas que
separa. Assim, aumenta o conforto
e contribui a reduzir o consumo
energético.

Isolamento acústico
garantido: reduz a
transmissão de ruídos
aéreos, de impacto
e som reverberado,
aumentando o grau de conforto.

Elevada resistência
mecânica: as
características das suas
novas fibras aumentaram
a sua resistência, e
fazem de URSA TERRA um produto
ainda mais durável e resistente.

Incombustível por
natureza: é composto
por 95% de areia,
portanto é de carácter
incombustível, com
uma classificação A1 segundo as
euroclasses, e tem um excelente
comportamento frente ao fogo.
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... E agora, excelente em sustentabilidade
Melhora a qualidade do
ar interior: não contém
formaldeído nem nenhum
outro composto orgânico
volátil (COV), por isso
contribui à melhoria da qualidade do ar
interior dos edifícios.

Maior conteúdo de
material reciclado: contém
uma maior proporção de
material reciclado, e é
completamente reciclável
ao fim da sua vida útil, portanto é um
material excepcional em termos de
sustentabilidade.

Toque suave, não
irritante: a nova URSA
TERRA é mais suave, não
irritante e gera pouco pó,
e assim contribui a fazer
o trabalho do instalador mais fácil e
confortável.

Embalagem adaptada aos
requisitos da concepção
ecológica: a sua nova
embalagem utiliza menos
tinta e está especialmente
concebida para reduzir o consumo
de plásticos, e assim utiliza menos
substâncias poluentes e gera menos
resíduos.

Este organigrama mostra a forma
como os Departamentos
de I&D de URSA
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O melhor isolamento sobre a Terra

estruturam as
propriedades

Natural

Natural

Aprox. 95%
de recursos
naturais ou
reciclados

Altas prestações

Qualidade do ar
interior

Rótulo de
emissões: A+

Prestações
técnicas
Conforto
térmico

Rigidez e
durabilidade

Isolamento
acústico

Não deforma.
Recuperação
de espessura

Proteção
frente ao fogo
(A1)
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Prestações
mecânicas

Serviço de venda telefónica
e atenção ao cliente
Zona norte
Tel. 900 82 22 41
Fax. 902 30 33 35
Zona este
Tel. 900 82 22 40
Fax. 902 30 33 38
Zona centro
Tel. 900 82 22 42
Fax. 902 30 33 41
Zona sur
Tel. 900 82 22 43
Fax. 902 30 33 35
Serviço de apoio ao cliente Portugal
Tel. +34 977 63 04 56*
Fax. +34 902 20 33 35
*número geográfico sin tarifa especial

sutac.aislantes@ursa.com
webmaster.ursaiberica@ursa.com
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Descubra mais sobre URSA
www.ursa.es
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