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Quem é a BASF 

BASF  
Nós transformamos a 
química 

Combinamos 
sucesso 

econômico, 
responsabilidade 
social e proteção 

ambiental 

Nossa química é usada em 

todas as indústrias 

EBIT 2015 antes de efeitos especiais  

€ 6,7 bilhões 

Vendas 2015 

€ 70,4 bilhões 

Funcionários (em 31/12/2015):  

112 mil 

Em 2015, aproximadamente 

1.200 novas patentes foram registradas 

338 complexos produtivos 

6 complexos produtivos integrados (Verbund) 

Ludwigshafen, 

Alemanha  
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Materiais de Performance 
Soluções inovadoras para os principais segmentos de mercado 

Transportes Bens de 
Consumo 

Construção Industrial 



Nossas diversas linhas de produto 

Poliuretanos Plásticos de 
Engenharia 

Especialidades 
Plásticas 

Espumas 
Estirênicas 

Elastopor® Elastopir® 

Elastoflex®  Elastospray®  

Elastofoam®  Elastolit® 

Elastopan®    Elasturan® 

Elastocoat®   Elastocool® 

Elastan®      Elastollan® 

Ultramid® 

Ultradur® 

Ultraform® 

Ultracom® 

Styropor® 

Neopor® 

Styrodur® 

ecovio®        ecoflex® 

Basotect®    Ultrason® 

Baxxodur®    Kerdyn® 

Neopolen®    Palusol® 



Nós somos o parceiro que você precisa para ajudá-lo no desenvolvimento de soluções 

inovadoras para os desafios do hoje e do amanhã. 

Eficiência Energética 

Construção Rápida e Fácil Proteção do Meio Ambiente 

As tendências de mercado que afetam o seu negócio nos afetam também 

Conforto e Segurança 

Por que trabalhar com Materiais de Performance? 



Histórico de inovação no desenvolvimento de materiais 
isolantes para indústria de construção 

1950 1960 1970 1980 1990 2010 Hoje 

Slentite® Styropor® Styrodur® Elastopir® 

 

Basotect® 

 

2000 

Neopor® WALLTITE® 

 



Os produtos e aplicações são meramente ilustrativos. 

aplicações 

1 

2 
3 

4 

5 

6 7 

8 

9 

10 

1. Telhas isotérmicas em 
Elastopor®/Elastopir®  

2. Janelas de elevada eficiência 
energética com ferragens de Ultradur® 

3. Isolamento térmico das paredes e 
coberturas em Elastospray ® 

4. Painéis isotérmicos em 
Elastopor®/Elastopir®  

5. Isolamento térmico externo em   
Neopor® ou SLENTITE® (ETICS) 

6. Conforto acústico dos ambientes 
em Basotect®  

7. Isolamento térmico da porta de 
entrada em Elastopor®/Elastopir®  

  8. Revestimentos e acabamentos externos 
em Elastolit ®  

9. Isolamento térmico do portão de 
garagem em Elastopor®/Elastopir® 

10. Pavimentos drenantes em 
Elastopave® 
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Após publicação da Portaria, 12 (doze) meses para 
fabricantes e importadores se adequarem aos requisitos de 
reação ao fogo. 

Portaria INMETRO no 337 
Regulamentação técnica para produtos para tratamento acústico ou isolamento térmico para 

uso na construção civil 

Regulamenta produtos com finalidade de tratamento acústico ou isolamento térmico para: 

1) Sistemas de piso     4)   Forros 

2) Sistemas de vedações verticais internas e externas (SVVIE) 5)   Tubulações e dutos 

3) Sistemas de coberturas 

Classificação inicial = índice de propagação superficial de chama 

NBR 9442:1986* - Materiais de construção – Determinação do índice de propagação 
superficial de chama pelo método do painel radiante – Método de  ensaio. 

Nos casos abaixo (quanto ABNT NBR 9442 não é apropriada), aplica-
se a norma EN 13823 (SBI): 

a) Produtos que derretem ou que sofrem retração abrupta, afastando-se da 
chama-piloto; 

b) Produtos compostos por miolo combustível protegido por barreira 
incombustível ou que pode se desagregar; 

c) Produtos compostos por diversas camadas de materiais combustíveis 
apresentando espessura total superior a 25 mm; 

d) Produtos que na instalação formam juntas através das quais, 
especialmente, o fogo pode propagar ou penetrar. 

Fonte: LSFEx (Laboratório de Segurança ao Fogo e Explosões) - IPT 

*ASTM E-162:1979 Standard Test Method for Surface Flammability of Materials Using a Radiant Heat Energy Source (última revisão é de 2015). 



EN 13823 (SBI) 
Euroclasse 
equivalente Classe 

FIGRA 
(W/s) 

LFS 
THR600s 

(MJ) 
SMOGRA 

(m2s2) 
TSP600s 

(m2) 

I 
Material incombustível conforme ISO 1182 

(materiais inorgânicos) 
A1 e A2  

II-A ≤ 120 
< canto 
do c.p. 

≤ 7,5 ≤ 180 ≤ 200 B-s2 

II-B ≤ 120 
< canto 
do c.p. 

≤ 7,5 > 180 >200 B-s3 

III-A ≤ 250 
< canto 
do c.p. 

≤ 15 ≤ 180 ≤ 200 C-s2 

III-B ≤ 250 
< canto 
do c.p. 

≤ 15 > 180 >200 C-s3 

IV-A ≤ 750 - - ≤ 180 ≤ 200 D-s2 

IV-B ≤ 750 - - > 180 >200 D-s3 

V-A > 750 - - ≤ 180 ≤ 200 E 

V-B > 750 - - > 180 >200 E 

VI - - - - F 

FIGRA (fire growth rate index): índice de taxa de crescimento de fogo. 

LFS (lateral flame spread):  propagação lateral da chama. 

SMOGRA (smoke growth rate index): taxa de crescimento de fumaça. 

THR600s (total heat released over the first 10 minutes): liberação total de calor em 10 min 
(600 seg) de exposição à chama. 

TSP600s (total smoke production over the first 10 minutes): produção total de fumaça em 
10min (600 seg) de exposição à chama. 

 

Face metálica e juntas dos painéis e telhas isotérmicas 
garantem o desempenho do produto neste ensaio. 

EN 13823:2010:2014 
Reaction to fire tests for building products – Building products excluding floorings exposed to 

the thermal attack by a single burning item (SBI). 



EN 13823 (SBI) ISO 11925-2  
Euroclasse 
equivalente Classe 

FIGRA 
(W/s) 

LFS 
THR600s 

(MJ) 
SMOGRA 

(m2s2) 
TSP600s 

(m2) 
FS (mm) 

I Material incombustível conforme ISO 1182 (materiais inorgânicos) A1 e A2  

II-A ≤ 120 
< canto 
do c.p. 

≤ 7,5 ≤ 180 ≤ 200 
≤ 150 em 60s 

(exposição = 30s) 
B-s2 

II-B ≤ 120 
< canto 
do c.p. 

≤ 7,5 > 180 >200 
≤ 150 em 60s 

(exposição = 30s) 
B-s3 

III-A ≤ 250 
< canto 
do c.p. 

≤ 15 ≤ 180 ≤ 200 
≤ 150 em 60s 

(exposição = 30s) 
C-s2 

III-B ≤ 250 
< canto 
do c.p. 

≤ 15 > 180 >200 
≤ 150 em 60s 

(exposição = 30s) 
C-s3 

IV-A ≤ 750 - - ≤ 180 ≤ 200 
≤ 150 em 60s 

(exposição = 30s) 
D-s2 

IV-B ≤ 750 - - > 180 >200 
≤ 150 em 60s 

(exposição = 30s) 
D-s3 

V-A > 750 - - ≤ 180 ≤ 200 
≤ 150 em 20s 

(exposição = 15s) 
E 

V-B > 750 - - > 180 >200 
≤ 150 em 20s 

(exposição = 15s) 
E 

VI - - - - 
≤ 150 em 20s 

(exposição = 15s) 
F 

FS: (flame spread):  propagação vertical da chama. 

ISO 11925-2:2010 
Reaction to fire tests – Ignitability of products subjected to direct impingement of flame – Part 2: single-

flame source test. 

 Em caso de painéis e telhas isotérmicas, apenas o 
núcleo é ensaiado. 

 Somente PIR atende o limite máximo de 
150 mm: EPS e PUR convencionais não atendem. 



Classificação em função do gotejamento/desprendimento de partículas em chama. 

Classificação suplementar 

Classificação 
suplementar 

Critério de classificação 

d0 
Não  ocorre  gotejamento/desprendimento  de  partículas  em  chama,  conforme ensaio da NBR 9442 
ou da EN 13823 (SBI) durante o tempo de ensaio da norma usada como referência. 

d1 
Não ocorre gotejamento/desprendimento de partículas em chama durante mais de 10 seg, conforme 
ensaio da NBR 9442 ou da EN 13823 (SBI) durante o tempo de ensaio da norma usada como referência. 

d2 Nem d0 nem d1. 

Portaria INMETRO apenas define classes: Corpo dos Bombeiros define quais classes devem ser aplicadas conforme o tipo 
de edificação. Conforme IT-10 (Instrução Técnica no 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo): 
 
Condomínios residenciais e grupo/divisão A3 (habitações coletivas até 16 leitos e altura superior a 12m): 
SVVIE: classes I, II-A, III-A ou IV-A  Coberturas: I, II-A ou II-B 
 
Demais edificações: 
SVVIE: classes I, II-A ou III-A (em alguns casos)  Coberturas: I, II-A ou II-B 
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Sistema composto de 2 componentes: 

 

Componente A 
 

 Polióis: determinam o número de OH e as propriedades gerais da espuma, como cura e fluidez. 

 Estabilizantes : geralmente quimicamente neutros, influenciam a estrutura da espuma. 

 Catalisadores: controlam a velocidade da reação. 

 Agentes de Expansão: controlam a expansão da espuma. 

  

Componente B 

 Isocianato: determina o teor de grupos NCO, influenciando a reatividade e as propriedades físicas 

da espuma. 

 

Sistema de espuma rígida: conceitos básicos 



Espuma Rígida  

Poliois 

Catalisadores 

Aditivos 

Surfactantes 

Água 

Componente A 

Agente de Expansão 

Isocianato (PMDI) 
Componente B: 

 

 Fornece os grupos NCO 

 Interfere nas propriedades físicas 

a) Fornecem os grupos OH 

b) Controlam a velocidade da reação 

c) Determina as  propriedades da espuma 

d) Influencia na estabilidade da espuma. 

e) Influencia no isolamento térmico. 

a) Poliois 

b) Catalisadores 

c) Aditivos 

d) Surfactantes 

e) Água 

Componente A: 
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 Controla o crescimento da espuma. 

 Determina o isolamento térmico. 

Sistema de espuma rígida: conceitos básicos 



Poli-isocianurato (PIR): conceitos básicos 

PUR: PolyURethane 

PIR: PolyIsocyanuRate 

R-NCO + R-OH R-N-C-O-R 
l 
H 

l 
O 
l Tdecomposição = 220oC 

Tdecomposição = 260oC 
3R-NCO 

l l 
O 
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N N 

N 
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l 
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R R 

número de grupos OH livres 

número de grupos NCO livres 
Índice de NCO =  100 x 

Excesso de NCO = grupos reagem uns com os outros 
Trimerização eleva temperatura de decomposição 

Se cada grupo NCO reagir com um grupo OH: índice de NCO =100 

Índice de NCO = 110-130 (excesso de 10-30% de grupos NCO) 

Índice de NCO = 280-350 (excesso de 180-250% de grupos NCO) 



 PUR: Poliol-poliéter, retardantes de chama (geralmente à base de bromo), estabilizantes, 

catalisador base amina, água, agente de expansão n-pentano, PMDI. 

 PIR: Poliol-poliéster, retardantes de chama, estabilizantes, catalisador base amina, água, agente 

de expansão n-pentano, PMDI. 

 Componentes PUR Índice NCO = 110 PIR Índice NCO = 300 

Componente poliol 100 100 

Catalisador amina (PUR) 3 2 

Catalisador PIR - 2 

Água 2 1,5 

Agente de expansão n-pentano 7 15 

PMDI 150 200 

Poli-isocianurato (PIR): formulações 



Poli-isocianurato (PIR): processo de transformação 

1) Desbobinamento e tratamento de  superfície 

2) Perfiladoras 

3) Máquina injetora 

4) Cabeçote de injeção 

5) Prensa 

6) Seção de corte (serra) 

7) Resfriamento 

8) Empilhamento e embalagem 

9) Painel elétrico 

Processo contínuo 
Razão de mistura 

100 PESOL: 155-170 PMDI 

Processamento e sistema de aplicação = PUR convencional 

Uso de aplicadores fixos (“flauta”) 

Uso de alta pressão para pré-mistura do poliol 

Temperatura: 55-60oC 

Painel: 30-220mm (41,0-42,5 kg/m3) 

Promotor de adesão (linha 
Elastopor®): 100g/m2 



% de 
células 

fechadas 
densidade 

Propriedades 
de 

compressão 

Propriedades 
de tração 

Propriedades 
de 

cisalhamento 

Propriedades 
de flexão 

Fluência 
por flexão 

Condutividade 
térmica 

Reação 
ao fogo 

Geração 
de fumaça 

Comparação Elastopir® x PUR 

Observações: 

 PIR puro não é industrialmente possível. 

 PIR é sempre uma mistura de PUR e PIR. 

PIR 

PUR 



Vantagens comparativas do PIR: 

 Geração de fumaça significativamente menor. 

 Alcança elevados requisitos de segurança ao fogo. 

BASF: produtora de poliol-poliéster para PIR no Brasil 

Elastopir®: reação ao fogo 

Elastopir® 

EN 13823 (SBI) ISO 11925-2  
Euroclasse 
equivalente Classe 

FIGRA 
(W/s) 

LFS 
THR600s 

(MJ) 
SMOGRA 

(m2s2) 
TSP600s 

(m2) 
FS (mm) 

I Material incombustível conforme ISO 1182 (materiais orgânicos) A1 e A2  

II-A ≤ 120 
< canto 
do c.p. 

≤ 7,5 ≤ 180 ≤ 200 
≤ 150 em 60s 

(exposição = 30s) 
B-s2, d0 



Aplicações do Elastopir®: painéis de fachada e telhas 

isotérmicas 

 Velocidade na execução 

 Alta resistência mecânica 

 Fácil manuseio e transporte 

 Desperdício reduzido de 
materiais 

 Elevada durabilidade 

Revestimento 

superior: aço pré-

pintado ou galvalume 

Revestimento 

inferior: filme 

de alumínio 

Núcleo: 

PIR 
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O que é conforto acústico? 
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Redução 
no Ruído  

             Som direto                         Primeiras Reflexões                            Sucessivas Reflexões (Reverberação) 

= 
  

Conforto 
Acústico  

 Reflexão sucessiva das ondas sonoras nas superfícies  = reverberação. 

 Solução convencional: uso de materiais porosos, como espumas de células abertas. 

 Redução da reverberação = aumento significativo da inteligibilidade e a clareza do som. 



Basotect®: espuma especial de melamina 

Espuma flexível de células abertas à base de melamina que apresenta: 

 Conforto acústico. 

 Leveza (densidade  = 9 kg/m3). 

 Liberdade de design e criação. 

 Facilidade de instalação e manutenção. 

 Segurança ao fogo: não propaga chamas nem gera fumaça tóxica 
em situações de incêndio. 

 Resistência química a diversos produtos de uso residencial e 
industrial. 

 Resistência a  fungos e micro-organismos. 

 Larga faixa de trabalho: propriedades se mantém entre -200oC  e 
+240oC. 



Portaria INMETRO: requisitos para forros e painéis 
acústicos 

Classe NBR 9442 
(=ASTM E-162) 

ASTM E-662 

I Material incombustível conforme ISO 1182 (materiais inorgânicos) 

II-A  Ip ≤ 25 Dm ≤ 450 

II-B Ip ≤ 25 Dm > 450 

III-A 25 < Ip ≤ 75 Dm ≤ 450 

III-B 25 < Ip ≤ 75 Dm > 450 

IV-A 75 < Ip ≤ 150 Dm ≤ 450 

IV-B 75 < Ip ≤ 150 Dm > 450 

V-A 150 < Ip ≤ 400 Dm ≤ 450 

V-B 150 < Ip ≤ 400 Dm > 450 

VI Ip > 400 - 

Ip – Índice de propagação superficial de chama        Dm – Densidade específica ótica máxima 

ASTM E-662:2015: Standard test method for specific 
optical density of smoke generated by solid materials. 
 
Mede a emissão de fumaça através de um método ótico, 
verificando o quanto a fumaça está escura: esta medida é 
conhecida como Dm (densidade específica ótica máxima). 
 

II-A  Ip ≤ 25 Dm ≤ 450 

Forros e painéis de Basotect® 
atingem classificação II-A Segundo IT-10 (Instrução Técnica no 10 do Corpo de Bombeiros do Estado de SP): 

Condomínios residenciais e grupo divisão A3 -  classes I, II-A ou III-A 

Demais edificações - classes I ou II-A 

Fonte: LSFEx (Laboratório de Segurança ao Fogo e Explosões) - IPT 



Basotect®: forros, painéis e baffles 

Painéis acústicos no Cubo d’Água – Pequim (China) Forros acústicos no metrô de Paris (França) 

Painéis e forros acústicos no metrô de 
Seul (Coreia do Sul) Nuvens acústicas em edifícios comerciais 

Baffles em hall de hotéis 

Baffles em edifícios comerciais Forros acústicos  em escritórios comerciais 




