
 

 

 

 

Vantagens do sistema construtivo ICF Termobox.  

 

 

 

Elevado isolamento térmico. 

Composto por duas placas em EPS de alta densidade com 6,5 cm de 

espessura cada, conferem ao sistema um desempenho térmico 

excecional, eliminando totalmente as pontes térmicas. 

 

Elevado isolamento acústico. 

A estrutura interna de betão armado duplamente isolada permite um 

isolamento acústico excelente muito superior ao de outros sistemas 

construtivos. 

 

Elevada resistência estrutural antissísmica. 

A estrutura interna em betão armado confere ao sistema uma elevada 

resistência antissísmica e a outros fenómenos climáticos extremos. 

 

Reduzido consumo energético. 

O elevado isolamento térmico do sistema permite uma redução 

substancial do consumo energético e uma consequente redução dos 

custos com a climatização. 

 

 



 

 

Ausência de patologias que são comuns nos sistemas tradicionais. 

 

A construção com ICF não sofre de patologias que são comuns noutros 

sistemas construtivos nomeadamente, fissuras, infiltrações, fungos, 

bolores, etc. 

 

Economia na construção. 

Construir com o sistema ICF Termobox, permite uma redução dos custos 

de construção.  

 

 

Baixo custo de manutenção ao longo da vida útil do edifício. 

A ausência de patologias contribui para um muito reduzido custo com a 

manutenção do edifício. 

 

Versátil. 

O sistema ICF Termobox permite executar qualquer tipologia e 

arquitetura. 

 

Qualidade do ar. 

A estabilidade térmica dos edifícios construídos como o sistema ICF e 

ausência de humidade, contribuem para a qualidade do ar interior. 

 

Rapidez na construção. 

A utilização do sistema ICF Termobox permite uma redução no tempo de 

execução da construção, bem como uma redução da mão obra necessária. 

 

 



 

 

-Amigo do ambiente. 

 

O sistema ICF Termobox tem um reduzido impacto ambiental. 

Reduzido consumo energético no fabrico e no transporte, bem como um 

reduzido consumo energético com a climatização ao logo da vida útil do 

edifício. 

Produto 100% reciclável. 

 

 

 

-Simplicidade na construção 

 

Facilidade de manuseamento e transporte; 

Não necessita de meios mecânicos para o manuseamento; 

Permite todo o tipo de acabamentos e revestimentos, interiores e 

exteriores. 

 

Segurança 

O sistema ICF Termobox usa componentes leves, fáceis de transportar e 

manusear, o que reduz significativamente o risco de acidentes e doenças 

profissionais. 

 

 


