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DESCRIÇÃO 
 
Betutherm XPS é uma placa de espuma rígida de extrudado de poliestireno, de estrutura de 
célula fechada, utilizada como isolante térmico. 

 

CARACTERÍSTICAS 
Parâmetros Unidade Especificação 

Espessura mm 25 

Largura mm Consultar Departamento Técnico 

Comprimento mm Consultar Departamento Técnico 

Densidade Kg/m³ mín. 38 

Condutividade Térmica W/m.K mín. 0,028 

Resistência à Compressão kPa 300 - 350 

Permeabilidade ao Vapor Ng/Pa.s.m ≤ 2 

Absorção D’Água por 
Submersão 

% Volume ≤ 2 

Material Retardante a Chama - Atende 

 

VANTAGENS 
 
Eficiente na isolação térmica para altas e baixas temperaturas; 
Elevado poder de isolamento (acima de outros materiais);  
Nula absorção de água; 
Elevada resistência à difusão do vapor d’água (mantém o isolamento ao longo do tempo); 
Baixa absorção e baixa permeabilidade ao vapor (não requer barreira adicional); 
Boa estabilidade dimensional;  
Resistência ao ataque de fungos e bactérias; 
Lavável; 
Fácil de manipular;  
Elevada resistência mecânica. 
 

USO 
 
O Betutherm XPS pode ser utilizado em diversas áreas, como: 
• Cobertura Invertida;  
• Isolamento de Muros;  
• Isolamento de Telhados;  
• Isolamento de Lajes;  
• Isolamento de Piso Irradiante;  
• Forro; 
• Câmaras Frigoríficas;  
• Veículos Frigorificados;  
• Dutos de Ar Condicionado;  
• Camada amortecedora em sistemas impermeabilizantes (excelente resistência a 
compressão). 
 
Para outras utilizações consulte o Departamento Técnico (tecnico@betumat.com.br). 
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CONSUMO 

 
Betutherm XPS: 1,05 m²/m² 

 

APLICAÇÃO DO PRODUTO 
 
Aplicação sobre lajes: 
 
As placas devem ser colocadas diretamente sobre a área a ser coberta com concreto, brita 
ou placas pré-fabricadas de concreto. Recomenda-se que o local de aplicação não exceda 
65° C, não devendo ter contato com superfícies ou materiais que estejam nesta temperatura.  
 
Aplicação sobre manta asfáltica:  
 
Somente aplique o produto após o resfriamento da manta. Em caso de dúvida, tratando-se 
de projeto próprio ou para aplicação específica, consulte nosso departamento técnico. 

 

RECOMENDAÇÕES DE USO 
 
Recomenda-se evitar o transporte junto com produtos químicos à base de solvente. 
Recomenda-se cuidado na hora de transportar para evitar bater as quinas e extremidades 
das placas, podendo causar quebra e ou deformação permanente  
Recomenda-se o transporte em caminhões baú, evitando exposição a intempéries, e 
também, evitar amarras diretas nos fardos para melhor proteger o produto. 

 

EMBALAGEM 
 
Consultar Departamento Técnico (tecnico@betumat.com.br). 

 

ARMAZENAGEM 
 

Armazenar em local seco, coberto e manter longe de fonte de calor, fogo, 
ignição e locais que possuam acúmulo de gases, provenientes de 
combustível e seus derivados. 
Recomenda-se que as placas do Betutherm XPS não fiquem expostas à 
radiação solar intensa. 
 

VALIDADE DE ESTOCAGEM 
 
Indeterminado 


