CASA PARA VOCÊ
NOVA GERAÇÃO DE CASAS MONTADAS

Conteúdo
Credenciais de Gamaart
Introdução aos produtos, história e portfólio atual do grupo Gamaart.

Tecnologia exclusiva de Gamaart
Apresentação de Polytech 3E, nossa tecnologia avançada, e Siopor, um extraordinario material
patenteado.

Vantagens de Gamaart
Descrição das mais importantes vantagens do uso do nosso produto.

Gamaart Angola
A nossa oferta especial para você.

Credenciais - passado
O grupo Gamart está operando no mercado da contrução há 15 anos

Projetou e construiu mais de 500 prédios polifuncionais – 240 000 m²

Projetou e construiu centenas de casas – área total de construção 126 000 m²

Empregou até 3 000 pessoas

Credenciais
Uns dos nossos maiores projetos:
CENTRO DE CONGRESSOS
E HOTEL REDUTA, LUCENEC
Reconstrução e novo projeto

Função: escritórios, serviços, restaurante,
hotel, alojamento privado, bar, cafetaria, salão
para diferentes eventos culturais, banco,
correios
Área de construção – 15 000 m²
COMPLEXO POLIFUNCIONAL –
COMPLEXO RESIDENCIAL, COMERCIAL E ADMINISTRATIVO
"1º ESO LUCENEC„

Função: complexo administrativo e comercial, serviços, apartamentos, com
áreas de estacionamento para o inteiro complexo
Área de construção - 19 000 m² (60% comercial e 40% apartamentos)

Credenciais
Uns dos nossos maiores projetos:
REVITALIZAÇÃO DA PARTE ANTIGA EM TORNO DO
CASTELO DE BRATISLAVA “RUA DO CASTELO"

Construção coerente de 21 objetos polifuncionais na em
torno do Castelo – na parte norte – construção nova
Função: administrativa, comercial, habitação, serviços,
garagens
Área de construção– 38 000 m²
(60% apartamentos, 40% administração e empresas)

Credenciais
Uns dos nossos maiores projetos:
Área polifuncional no centro de Lučenec
Função: administrativa, comercial, habitação, serviços,
garagens, salão polifuncional
Área de construção - 40 000 m² (60% apartamentos e
40% outros usos)

Credenciais – presente
Desde 2009, produção de casas montadas de cerâmica
15 pessoas trabalham no departamento de projetos

45 pessoas trabalham na unidade de produção durante o inverno,
e 150 durante o verão
20 pessoas trabalham nos outros departamentos, inclusivo o nosso Profissional
em silicatos e o Gestor de pesquisa
Patentes relativas a Siopor e tecnologia Polytech 3E

Credenciais – casa para você
Nos últimos 3 anos, o nosso foco tem sido na produção de materiais de construção, e na
monatgem de casas cerâmicas feitas de peças leves de cerâmica pré-fabricadas
Os resultados do nosso trabalho podem ser vistos em Eslováquia, Hungria, Áustria,
Ucrânia, Croácia, República Checa.
Produzimos 145 casas montadas de cerâmica.
Projetamos até 1000 prédios (com um sucesso de 15%, a média mundial é 5%).
Temos 30 tipos de casas no nosso portfólio (para mais informações e para ver o portfólio
completo, consulta a nossa página web www.gamaart.sk)

Projetos no estrangeiro –
Filipinas

Arábia Saudita

Áustria

trabalhos em curso

Matérial - prima exclusiva
A terra de diatomáceas, também conhecido como Diatomito ou Kieselguhr, é
uma ocorrência natural, suave, rocha sedimentar silicosa que é facilmente
desintegrado em um pó fino branco a esbranquiçado.
A terra de diatomáceas é composta por restos fossilizados de diatomáceas, um
tipo de algas com casca dura. É usado como: adjuvante de filtração, abrasivo
leve, insecticida mecânica, absorvente de líquidos, pedras higiênicas para
gatos,
activador em estudos de coagulação do sangue, componente estabilizante de
dinamite. Como é resistente ao calor, pode ser usado como isolante térmico.

SIOPOR - material exclusivo
Siopor é um silicato muito efetivo,
absorvente ao som, com propriedades
de isolamento térmico, na forma de
grânulos porosos esféricos. Devido às
suas propriedades únicas é ideal para o
construção de casas «Conforto» com
um sistema economizador de energia.
As excelentes caraterísticas técnicas de
Siopor oferecem uma diversidade de
usos na indústria da construção.
Graças à extraordiáriamente alta
porosidade (mais de 95%), e a forma
esférica dos grânulos, Siopor possui
uma extrememente baixa densidade
aparente e excelentes propriedades de
isolamento térmico e acústico.

Polytech 3E - tecnologia exclusiva
As peças leves do material cêramico são produzidas na forma de panéis de parede préfabricados conforme as exigências dos arquitetos e dos clientes. Todas as instalações já
estão na forma de panéis de parede pré-fabricados Tratamentos da superfície interior
podem ser feitos somente por espatulagem ou revestimento da camada de tinta.

Exclusivo sistema de modelação
Parede feita numa molde especial com aberturas
para a porta e as janelas.
Armadura especial com uma electro-instalação
completa, e outros componentes.
Utilização de betão celular e lacunoso para a
construção das paredes (volume de massa 690
kg/m3).
Fundição de Siopor com ingredientes especiais
para endurecimento rápido (volume de massa 80
kg/m3).
Modelação da superfície da parede, revestimento
com SI-COAT e uma camada de silicato com
laminação e revestimento superior.
A parede põe-se na posição horizontal. Instalamse as portas e as paredes.

Três vantagens cruciais
Consciència ecológica
Sistema economizador de energia
Vantagem económica – devido o preço e a rápida execução/construção

Vantagens – material natural
Material de construção natural e respeitador do ambiente.
Material de construção natural protege a natureza, bem como a saúde dos habitantes
dessas áreas de convivência. Liapor e Siopor garantem Casas ecológicas e saudáveis.

Efeito ecológico
1, material de construção natural, e
2, sistema economizador de energia
material Polistireno Poliuretano
atributo

sintético

http://www.nagara.cz/002.html

sintético

Lã mineral

Liapor

Siopor

Ecológico com
modificações
sintéticas

ecológico

ecológico

Vantagens – sistema economizador de energia
Paredes externais sólidas economizam energia
Casas montadas de cerâmica têm um melhor sistema economizador de energia, mesmo
com paredes grossas
Excelentes Propriedades de Isolamento são a melhor pré-condição para um clima
confortável dentro da casa
Quente e acolhedor no inverno e fresco no verão graças à estrutura da parede leve e
sólida com base nos materiais naturais de Liapor e Siopor
Um melhor sistema economizador de energia significa que se perde menos calor através
das paredes, e que se mantêm um clima confortável dentro da casa em qualque época
do ano.
Material

Wall thickness (cm)

Energy saving effect (M2K/W)

Liapor, Siopor

30 (15+15)

4,75

Termotijolo

44

4,06

Phorotherm

37,5

4,31

Tijolo+polistireno

40(25+15)

4,35

Tijolo+lã mineral

40(25+15)

4,1

Vantagens – permeabilidade ao vapor
Ar condicionado natural – Paredes permeáveis – garantem o maior grau de conforto. Além
das excelentes propriedades de isolamento térmico, as nossas paredes têm um fator de
permeabilidade de µ10.
O nosso vigamento tem µ10 e Siopor µ2-5 – permeabilidade de vapor seguro
Por exemplo:
Tijolo (µ8-12) com isolamento de polistireno (40-67) – Grande probabilidade de as paredes
não respirarem!!!as sas paredes têm um fator de permeabilidade do μ10.
O vigamento deve haver mais µ do que o isolamento.
Fator de permeabilidade µ:

Polistireno

40-67

Poliuretano

2,5-180

Lã mineral

1-12

Liapor

2,5-4,5

Siopor

2-4

http://www.nagara.cz/002.html

Composição das nossas paredes:

Vantagens – resistente ao fogo
Fogo? Não tem qualquer hipótese!
As paredes sólidas Liapor-Siopor possuiem F180 graus de resistència ao fogo.
Confrome o STN 73 0862 – as normas relativas à resistência ao fogo:
Material

Resistência ao fogo

Emissoês no caso de
houver fogo

Polistireno

C3

Fumo, óxidos, fuligem

Poliuretano

C3

Fumo, óxidos, fuligem,
nitro-anilina, cianeto.

Lã mineral

A

Sublimação do material
ligante (250ºC)

Liapor, Siopor

A

Não há

http://www.nagara.cz/002.html

Vantagens – isolamento acústico
Um adequado grau de isolamento acústico
A parede externa Liapor-Siopor tem um isolamento acústico de Rw51 dB –
condições adequadas para uma boa noite de sono ou descanço
Conforme STN 73 0532, o mínimo de Rw para casas é 42dB, e para hoteis 47
Db
tijolo de 30cm – Rw 48dB
termotijolo de 30cm – Rw 55dB
phoroterm de 30cm – Rw 61 dB

Vantagens – isolamento acústico
Interpretação do isolamento acústico em apartamentos com diferentes Rw (dB)
das paredes:
Rw (dB) Conversa normal
Conversa agitada
Música
30

Muito audível

Muito audível

Muito audível

40

Compreensível

Audível

Audível

50

Difícil de entender

Umas frases compreensíveis

Difícil de entender

60

Não se ouve

Não se ouve

Não se ouve

70

Não se ouve

Não se ouve

Não se ouve

http://www.asb.sk/poziadavky-na-zvukovu-izolaciu-vnutornych-deliacich-konstrukcii-budov/galeria/963/5881/#gallery-image-wrapper

Vantagens – longa vida útil
Construção e Valor
Casas cerâmicas podem ser produzidas dentro de umas semanas, mas são produtos
com uma longa vida útil.
Casa montada de cerâmica - capacidade de carga 6 – 8 MPa, com reforço
Por examplo Ytong
- capacidade de carga 1,8 – 3 MPa, sem reforço
Paredes cerâmicas de construção leve têm uma estrutura compacta e resistem
terremotos e outros movimentos tectônicos (grande volume de tráfego perto do
prédio) melhor do que quaisquer outros prédios feitos de uma peça de material.
Para o material de produção que consiste de uma peça usa-se cemento ou outros
materiais de ligação – risco de serem menos estáveis
Casas montadas de madeira exigem cuidado constante

Vantagens – Resistência a terremotos

Vantagens – Resistência à carga do vento

Comparação das variáveis técnicas a quantitativas com
os sistemas de construção concorrentes

Angola
Vista frontal

Vista de trás

Vista lateral

Vista lateral

Angola – casa familiar S1

Angola – casa familiar S2

Angola – especificações técnicas
Estrutura periférica (RRWS)
Os materiais cerâmicos pré-fabricados têm 120mm de espessura, e os com panéis termo-isolantes ligeiros têm
50mm de espessura. O volume de massa do material cerâmico máximo é 720 kg/m3 (liapor + siopor). O reforço da
parede estrutural é implementado na direcção vertical. A altura livre dos quartos é 2,50 m. Os materiais cerâmicom
pré-fabricados são ligados por GAMA-ART cola e assegurada por 4 parafusos na parte baixa da parede.

Estrutura de suporte
Os materiais cerâmicos pré-fabricados têm 120mm de espessura O volume de massa do material cerâmico máximo é 720 kg/m3, com
tubos e placas para as caixas eléctricas incorporados.

Estrutura fronteira
Materiais cerâmicos pré-fabricados com 75-100 mm de espressura com tubos e placas para as caixas eléctricas incorporados.

Estruturas de apoio horizontais
Essas são implementadas na forma de “pés da fundação” colocadas no chão não asfaltado, e ligado
por gesso. Vigas de fixação, pré-fabricadas a partir de perfis C, são colocadas sobre os pés acima
mencionados, e assim criam uma superfície onde se pode colocar o pavimento. A estrutura da viga é
ancorada aos pés mecanicamente. De um modo semelhante, o tecto é feito de vigas de fixação a
partir de perfis C, ancorado e ligado mecanicamente.

Angola – especificações técnicas
Telhado – estrutura de sustentação

-estrutura montada a partir de perfis C - alternativamente de madeira com uma inclinação de 16°.
Revestimento do telhado – feito com uma grade para anexar uma cobertura de telhado feita a partir de
perfis C.
A cobertura do telhado - metal leve coberto por plástico
Acabamento de superfície interior
Acabamento da parede - suave, branco, camada de cal
Acabamento do teto - permeável ao ar, uma peça de rede não-transparente

Janelas
Janelas de plástico com vidro simples, pode ser abertas. As molduras das janelas são de plástico. As cortinas podem
ser adicionadas em qualquer momento.
Porta de entrada
A porta de entrada consiste de uma asa, do mesmo plástico como as janelas.

Isolamento
-resistente à humidade do solo
-material idrófugo é implementado entre os “pés da fundação” e a parede periférica e a parede divisória

Angola – especificações técnicas
Electro-instalação
Instalações eléctricas de corrente forte
-em tubos incorporados nas paredes pré-fabricadas. Um interruptor e uma tomada para um quarto. Interruptores e
tomadas são de cor branca.
Distribuição de energia eléctrica de corrente fraca
Não tem instalação de corrente fraca. Luzes fazem parte do equipamento padrão.

Aquecimento
Aquecimento não é preciso/exigido.
Equipamento sanitário e locais com instalações higiénicas
Conforme as normas, a casa vem com:
lavatório de cerâmica 50 cm, branco
vaso sanitário, combinado, brancos (com assento)
bacia de dreinagem
banheira acrílica 170 cm, branca
chuveiro

2 peças
2 peças
1 peça
2 peças
2 peças

O acabamento da superfície do pavimento
O pavimento, montado por GAMA-ART, serve como a zona de andar dentro da casa.

