
da melhor matéria-prima
         nasce o conforto

isolamentos minerais



A redescoberta da lã mineral  

Descubra o incomparável conforto da instalação com um toque suave.  
A lã mineral Volcalis é um produto à base de areia e ligante de origem biológico, 
feito em Portugal, disponível em rolos e painéis, com alto desempenho térmico 
e acústico, resistente ao fogo, de fácil aplicação e manuseamento.

Processo sustentável

Fazendo uso das melhores 
matérias-primas e tecnologias 
avançadas de alta eficiência, a 
Volcalis disponibiliza ao mercado 
uma vasta gama de soluções 
ecológicas e de elevada 
qualidade.

Da melhor matéria-prima nasce o conforto. 
Uma nova marca, um novo produto.

VOLCALIS – Isolamentos Minerais, S.A. empresa do Grupo Preceram, dedica-se  
à produção de lã mineral através de um processo produtivo absolutamente inovador e único em 
Portugal. A Volcalis, disponibiliza ao mercado uma ampla gama de soluções ecológicas e de 
alta qualidade, que contribuem para o conforto e a eficiência térmica e acústica dos edifícios, 
fabricadas com recurso à melhor matéria-prima e à utilização de tecnologias de ponta, com 
elevada eficiência e rigor.

Este produto de crescente procura no sector da construção vem aumentar a vasta gama 
de soluções disponibilizadas pelas empresas do Grupo Preceram, e mais diretamente 
complementar os sistemas de placas de gesso da Gyptec Ibérica.



Isolamento acústico

Devido à sua estrutura 
interna, a lã mineral Volcalis 
é um excelente material de 
isolamento acústico.

Aplicação confortável

A lã mineral Volcalis tem um  
toque suave e é fácil de 
manusear. Por ser altamente 
compressível simplifica o 
transporte, corte e instalação.

Múltiplas aplicações

A lã mineral é utilizada numa 
ampla gama de aplicações, 
seja em construção de novos 
edifícios ou em reabilitação, em 
tetos, divisórias e revestimentos 
de paredes, para isolamento 
térmico e acústico.

Isolamento térmico

As excelentes propriedades 
térmicas da lã mineral contribuem 
para o conforto nos edifícios 
e para um baixo consumo de 
energia.

Resistente ao fogo

A lã mineral é um material 
de proteção contra incêndio, 
não é combustível e não 
conduz o calor.



isolamento 
térmico

isolamento 
acústico

material
incombustível

múltiplas 
aplicações

processo
sustentável

aplicação
confortável

Porquê utilizar?
Porque contribui para o conforto e eficiência térmica e 
acústica dos edifícios. Permite uma solução de isolamento 
de elevada performance, que cumpre com os elevados 
padrões de avaliação da qualidade do ar interior.

O que é?
A lã mineral Volcalis é um produto ecológico 
à base de areia e ligante de origem biológico, 
disponível em rolos e painéis, com alto 
desempenho térmico e acústico, resistente ao 
fogo, de fácil aplicação e manuseamento.

Onde?
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COMFORT

Lã Mineral em Painel 
ou Rolo

Volcalis COMFORT é adequado 
para múltiplas aplicações, ideal 
para o aumento do conforto térmico 
e acústico dos edifícios.

ALPHA  

Lã Mineral em Painel 
ou Rolo com prestações 
melhoradas
 
Volcalis ALPHA, lã mineral com 
prestações melhoradas. Incombus-
tível, de muito baixa condutividade 
térmica, e excelente comportamen-
to acústico.
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EASY

Lã Mineral em Rolo

Volcalis EASY, lã mineral em rolo 
com ou sem revestimento. Leve 
e de fácil aplicação, com bom 
desempenho térmico e acústico.



www.volcalis.pt 

Zona Industrial de Bustos, Azurveira · 3770-011 Bustos · Portugal

T (+351) 234 751 533 · comercial@volcalis.pt
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Projetado e fabricado 
em Portugal

A nova fábrica da Volcalis está 
localizada no centro de Portugal e 
tem fácil acesso às redes marítimas, 
ferroviárias e rodoviárias. Está perto 
do porto de Aveiro, o que permite a 
expedição de grandes quantidades de 
lã mineral para o mundo inteiro.

isolamentos minerais


