
Educação
Soluções inteligentes para 
ambientes exigentes
—
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Um ambiente de
aprendizagem adequado
—

A acústica representa um desafio importante para as 
instituições de ensino. Inteligibilidade e concentração
são aspetos relacionados ao desempenho acústico que os 
nossos professores exigem atualmente para melhorar suas 
condições de trabalho e as dos seus alunos.

4 critérios para adotar
a melhor opção
—

Conforto acústico
No ambiente escolar, a acústica deve ser estudada de acordo com cada espaço. Dependendo 
do objetivo das premissas, trata-se de encontrar o equilíbrio apropriado entre inteligibilidade
e concentração.

Conforto visual
A luminosidade favorece as ideias claras... em um ambiente escolar, o objetivo principal é 
otimizar a luz do dia para não precisar recorrer à energia elétrica. O teto, fonte de luz,
pode desempenhar uma função determinante e gerar economia de energia, no caso de 
iluminação indireta. 

Segurança e ambiente saudável
Algumas instalações, como cozinhas, laboratórios e guarda-roupas, precisam de mais 
higiene, seja para cumprir regulamentos específicos, seja para proteger o material ou 
simplesmente para o conforto dos usuários. As variações de temperatura durante as férias 
também favorecem a proliferação de humidade e podem danificar os materiais. Portanto,
os tetos devem oferecer resistência à alta hidrometria. 

Soluções económicas
As gerações de estudantes passam, mas os tetos devem permanecer intactos por muitos anos. 
Daí a necessidade de escolher materiais sólidos, capazes de resistir à deterioração das 
operações de manutenção e desgaste do tempo.

A Armstrong propõe a maior variedade de tetos com conteúdo reciclado que chega a 82%. A 
Armstrong escolhe cuidadosamente as matérias-primas de seus produtos e compromete-se 
a garantir que todos os seus produtos estejam em conformidade com as normas vigentes em 
matéria de segurança, meio ambiente e qualidade. 
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Seja qual for a sua necessidade, 
nós temos a solução!
—

Como ser entendido claramente?
Melhorando a inteligibilidade do 
seu espaço. A Armstrong oferece 
uma variedade de tetos de média 
densidade, com atenuação e absorção 
acústica, que bloqueiam ruídos 
indesejáveis do exterior, melhorando a 
qualidade do som interno.

É ideal para salas de aula da escola.

Como garantir a discrição de suas 
conversas? 
Melhorar a confidencialidade entre 
salas adjacentes. As soluções “dB” 
da Armstrong, de maior densidade, 
limitam as transferências de ruído 
entre dois espaços, até 43 dB. As 
conversas são mantidas em sigilo e 
os utilizadores em cada sala têm um 
melhor conforto acústico.

É o ideal para espaços individuais.

Como evitar que o ruído distraia os 
alunos?
Melhorando a concentração dentro da 
sala. A gama Armstrong OP, de menor 
densidade, permite controlar a reflexão 
sonora e oferece um nível ideal de 
absorção acústica.

Ideal para cafeterias e bibliotecas.

Salas de aula
—

Hoje em dia, centenas de alunos são 
incapazes de entender uma em cada 
quatro palavras ditas pelo professor 
devido a condições acústicas 
inadequadas. Além disso, a falta 
de luz e a alta relutância nas aulas 
também podem causar fadiga ocular.

Os Tetos da Armstrong com acústica 
balanceada e alta reflexão da 
luz criam espaços mais claros e 
melhores para os alunos aprenderem 
e os professores poderem ensinar. 

Bibliotecas, Cafeterias, 
Auditórios...
—
Espaços com mais de uma 
necessidade podem ser 
transformados e passam de 
cafeterias a auditórios. Essas 
alterações requerem diferentes 
necessidades acústicas e de duração, 
dependendo do uso.

A redução de ruído é a chave e 
pode ser alcançada com os tetos 
Armstrong, graças a um equilíbrio 
ideal de ruído e absorção de som 
que o impede de viajar para outros 
espaços adjacentes.

Corredores, escritórios, 
áreas administrativas...
—
Os corredores das escolas são 
muito barulhentos nas trocas de 
turmas e são o ponto de conexão 
entre as diferentes áreas do edifício. 
Nesses espaços lotados do ensino 
fundamental e médio, o controle 
de ruído é necessário e o produto é 
resistente.

A Armstrong ajuda a reduzir o ruído 
indesejado de corredores lotados com 
soluções de teto que têm um equilíbrio 
ideal entre a absorção do som.
.

Cozinhas
—

Os tetos para cozinhas e salas de 
jantar devem ser fáceis de manter 
e, além disso, devem estar em 
conformidade com os regulamentos.

A Armstrong possui uma ampla 
gama de soluções que se adaptam 
a áreas sensíveis, como preparação 
e processamento de alimentos, e 
também são fáceis de limpar. Tudo 
isso sem esquecer que é possível 
aumentar o nível de luminosidade 
nessas salas, com o mesmo teto.

Áreas húmidas, áreas de 
duche, vestiários...
—
As instalações de banho e chuveiros 
nas escolas são afetadas pelas 
exigentes condições de humidade. É 
por isso que é necessário escolher 
as melhores soluções de cobertura 
para essas áreas específicas, a fim de 
se encaixar adequadamente nesses 
ambientes mais extremos.

Rendimento
—

Rendimento
—

Rendimento
—

Rendimento
—

Rendimento
—

Soluções
—
• Ultima+ 

• Sahara 
• Sahara Max

Soluções
—
• Ultima+ 

• Sahara 
• Sahara Max
• Axiom Canopies

Soluções
—
• Ultima+ dB & Planks 

• Sahara dB 
• Perla dB

Soluções
—
• Bioguard Acoustic
• Ultima+ OP 
• Perla OP 0.95 & OP 1.00
• Sierra OP

Soluções
—
• Hydroboard 

• Newtone 
• Ceramaguard

Vo
cê

 
sa

bi
a 

qu
e
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As principais recomendações da Armstrong para o design de tetos no setor da educação.

A acústica coloca um importante desafio às instituições de ensino. A inteligibilidade e a concentração são 
aspetos relacionados com o rendimento acústico que os professores exigem atualmente para melhorar 
as suas condições de trabalho e as dos seus estudantes. Os espaços educativos - escolas, institutos, 
universidades -convertem-se numa segunda casa durante os primeiros anos de vida ea adolescência dos 
estudantes. É aí que aprendem a ler e se formam para o futuro... E é onde os profissionais da educação 
estimulam a sua curiosidade e procuram captar e manter a sua atenção. Este tipo de ediffcios acolhe os 
utilizadores cerca de oito horas par dia. Par conseguinte, não deve limitar-se a garantir um design moderno 
e atrativo, deve também da r prioridade ao conforto dos util izadores. Deve ser uma convergencia entre 
desempenho e design. Assim, a conceção do edifício é muito importante, uma vez que deve assegurar alga 
mais do que um design moderno e atrativo.

Nas escolas tradicionais, há um padrão de erros que se repetem. O primeiro é a acústica deficiente dos 
espaços. lsto significa q ue os professores têrn de levantar a voz para que os alunos consigam compreender 
a sua mensagem - e nem sempre com sucesso. Nas escolas convencionais, os alunos perdem um em cada 
quatro conceitos devido a uma acústica fraca. Paralelamente à falta de uma boa acústica, pode também 
ocorrer uma absorção acústica excessiva, independentemente da reverberação. lsto, que a priori pode parecer 
positivo uma vez que reduz o rufdo, provoca também uma atenuação da projeção da voz do educador, o que 
implica uma perda da mensagem par parte dos alunos.
 
Par outro lado, a falta de uma boa iluminação nas salas de aula provoca fadiga aos utilizadores, podendo dar 
origem a dares de cabeça, bem coma a enxaquecas. E o mesmo pode ocorrer quando a sala de aula recebe 
luz natural direta. Demasiada luz pode causar fadiga visual ou encadeamento. Assim, a luz deve iluminar, mas 
não encadear. Também não se deve depender exclusivamente da luz artificial. Os tetos Armstrong podem 
garantir este equilíbrio.
 
Os problemas a solucionar não são apenas a nível acústico e refletivo. Há também uma tendência para 
negligenciar o uso diário que se dá aos tetos e o facto de estes terem de estar preparados para qualquer 
situação, coma um incêndio par exemplo. É importante salientar o nível de segurança dos tetos Armstrong, 
uma vez que estes oferecem uma resistência ao fogo de até 60 minutos.

Visando acabar com as principais falhas apresentadas pelas escolas antigas, os novos edifícios são 
concebidos tendo em conta que o conforto e a experiência são fundamentais para o utilizador. 

Criação de ambientes adequados para facilitar
a aprendizagem com tetos Armstrong 
—
O  conforto acústico centra‐se em três focos principais: Inteligibilidade, confidencialidade  e  concentração.

Procurando o máximo conforto e qualidade de vida nas escolas, e não descurando o seu compromisso com o  
ambiente, a Armstrong conta com uma série de produtos ideais para centros educativos que respondem às 
seguintes necessidades: 

Como ser entendido com clareza?  
—
Melhorando a inteligibilidade do espaço. A Armstrong oferece uma gama de tetos de densidade média, 
ideal para salas de aula com atenuação e absorção acústica que bloqueiam os ruídos indesejáveis  
provenientes do exterior, melhorando a qualidade do som no interior.

Como é gue os tetos Armstrong ajudam
a melhorar os espacos educativos? 
—

Como assegurar a discrição das
conversas nos gabinetes?
—
Melhorando a confidencialidade entre salas  
contíguas. As soluções “dB” da gama Armstrong, de  
densidade mais elevada, limitam as transferências 
de  ruído entre dois espaços até 43 dB. As conversas 
permanecem privadas e os utilizadores de cada sala 
podem usufruir de um melhor conforto acústico.

Como impedir que os ruídos
distraiam os alunos?
—
Melhorando a concentração dentro da sala de aula. 
A gama OP da Armstrong, de densidade mais baixa, 
permite controlar a reflexão sonora e oferece um 
ótimo nível de absorção acústica.
 
A Armstrong disponibiliza uma grande variedade 
de soluções, como os tetos Perla OP, Sierra OP e 
Última OP, para otimizar a aprendizagem, melhorar a 
acústica numa sala de aula de música sem interferir 
com as atividades das salas contíguas, reduzir 

o ruído de maneira eficaz e económica num bar 
escolar movimentado, combinar higiene e conforto 
acústico num jardim de infância ou criar espaços 
alegres favoráveis à aprendizagem, entre muitas 
outras. Soluções que oferecem um equilíbrio entre a 
absorção e a atenuação, aumentando a inteligibilidade, 
bloqueando o ruído exterior e melhorando o conforto 
acústico interior.
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Em síntese, estas são as cinco recomendações da
Armstrong para a escolha do melhor teto neste setor   
—
• Um teto de densidade média proporciona o equilíbrio perfeito entre atenuação e absorção sonora,   
 bloqueando o ruído exterior e melhorando o conforto acústico interior

• A instalação de nuvens e elementos canopy numa área de alta reverberação, como cantinas escolares ou  
 halls de entrada, contribui para a redução do tempo de reverberação e do som ambiente

• Em função da legislação de cada país, complementando a estrutura com tetos falsos, o índice de   
 resistência ao fogo pode chegar a 60 minutos

• Os sistemas de teto podem oferecer soluções integradas multimédia para conectar dispositivos que   
 auxiliem o ensino, mesmo com um acabamento monolítico

• Um bom design de teto, com uma elevada reflexão da luz, melhora a iluminação global e a uniformidade  
 lumínica do espaço, repercutindo‐se diretamente no conforto e na produtividade dos estudantes. Além   
 disso, esta reflexão elevada proporciona uma notável poupança energética, de até 20%, equivalente a 11%  
 do consumo total de um edifício  

Um mundo próprio 
—
Na sua página web, a Armstrong disponibiliza também uma ferramenta que facilita a escolha do melhor 
produto, de acordo com as necessidades do projeto ou o tipo de sala de aula na qual este será instalado. 
Numa planta interativa, pode escolher o espaço, uma cantina, um bar escolar ou uma sala de aula, entre 
outros, e o programa indica quais são os melhores tetos Armstrong para cada espaço.  

Através destes recursos, os novos projetos escolares conseguem garantir que os constantes problemas 
destes edifícios passam a ser uma recordação do passado e que os produtos que se vão instalar são os 
mais apropriados.
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Indice de produto por rendimento
—

Conteúdo 
Reciclado (%)

Reflexão
da Luz (%) aw Classe Dncw / Dnfw 

(dB)
Reação
ao Fogo % RH Qualidade 

do Ar

%

Ultima+ 33 - 53 87 0.65(H) - 0.75(H) C 33 - 40 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Ultima+ OP 23 87 1.00 A 25 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Ultima+ dB 64 87 0.60(H) C 41 - 43 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla 52 86 0.65(H) C 35 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla OP 0.95 22 - 51 85 0.95 A 25 - 27 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla 1.00 23 85 1.00 A 25 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Perla dB 64 86 0.50(H) - 0.60(H) C 41 - 43 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Sierra 17 - 65 85 0.70(H) C 28 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A

Sierra OP 15 - 50 84 0.90 A 25 - 29 A2-s1, d0 95 ISO 5 / A+

Optima 77 87 0.90 - 1.00 A 24 (25mm) A2-s1, d0 99 -

Neeva 20 82 0.90 - 1.00 A 24 - 27 A2-s1, d0 95 -

Plain 39 87 0.20(L) E 35 A2-s1, d0 95 -

Sahara 36 - 41 84 0.60 - 0.65 C 34 - 39 A2-s1, d0 95 -

Sahara Max 42 84 0.65 C 35 A1 95 -

Sahara dB 61 84 0.60 C 39 A2-s1, d0 95 -

Fine Fissured 39 - 51 85 0.60(H) C 34 A2-s1, d0 95 -

Colortone Dune eVo 44 - 0.55 D 35 A2-s1, d0 95 -

Colortone Neeva 20 - 1.00 A 24 (18mm) d0 / A2-s2, d0 95 -

Colortone Fine Fissured 51 - 0.60(H) C 36 A2-s1, d0 95 -

Soluções em fibra mineral

Bioguard Plain 38 - 39 87 0.20(L) E 35 A2-s1, d0 95 ISO 5

Bioguard Acoustic 41 85 0.60(H) C 36 A2-s1, d0 95 ISO 5

Parafon Hygien 20 82 0.95 A - A2-s1, d0 95 ISO 4

Clean Room FL 39 78 0.15 E 36 A2-s1, d0 95 ISO 5

Hydroboard 20 82 0.95 A 22 A1 100 -

Ceramaguard 37 79 0.55(MH) D 39 A1 100 -

Soluções Específicas

Axiom Canopy C, L, KE, Circular y Curvado 25 =<90 Depende do Tamanho e 
Complemento Acústico N/A A2-s1, d0 N/A –

Soluçoes de Teto Flutuante

APLICAÇÕES GERAIS:
• Predlude 15 TL & XL2

• Prelude 24 TL2 & XL2

• Prelude 24 Sixty2

• Prelude 35 XL2

• System Z (Prelude 24 / Corridor)

OPÇÕES DE DESIGN:
• Silhouette XL2, Interlude HRC XL2

RENDIMENTO SUSTENTÁVEL C2C:
• Prelude 15 TL & XL2

• Prelude 24 TL2 & XL2

• Prelude 24 Sixty2

• Prelude 35 XL2

• System Z (Prelude 24 / Corridor)

ALTA CAPACIDADE DE CARGA:
• Prelude 24 Sixty2

 SOLUÇÕES PERIMETRAIS:
• Axiom Transitions
• Axiom Profiles
• Axiom Blind Boxes
• Axiom Perimeter Trims

RENDIMENTO SISMICO:
• Seismic Rx

RENDIMENTO EM SALAS LIMPAS:
• Clean Room 24

ALTA RESISTÊNCIA À HUMIDADE:
• Prelude 24 Resistente à Corrosão

SOLUÇÕES LONGSPAN:
• Prelude 24 Sixty2 

Sistemas de suspensão
—
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Cradle to Cradle®,
Projetada pela natureza
—

Armstrong, o primeiro fornecedor de tetos de fibra mineral na Europa a obter o certificado Cradle
to Cradle.

Cradle to Cradle reafirma o design como algo positivo, como uma força regenerativa. A certificação 
ajuda prescritores, designers de interiores, promotores... a ter uma gama de produtos projetados para 
serem reciclados, usando processos que minimizam o consumo de água, adotam estratégias de energia 
renovável e alcançam a responsabilidade social ideal. 

Parte de uma nova geração de tetos acústicos sustentáveis foram e são Cradle to Cradle CertifiedTM.

Qualidade do material
—
Cada componente deve ser seguro e não prejudicial à saúde ou ao meio ambiente.

Na Armstrong, projetamos produtos saudáveis para os utentes e o meio ambiente, da produção e uso aos 
novos ciclos de vida.

Conhecemos os componentes químicos de nossos produtos e continuamos a inovar e otimizar esses 
produtos, buscando os materiais mais adequados todos os dias.

Reutilização de materiais
—
Projetamos produtos fabricados com materiais provenientes e que podem retornar com segurança à 
natureza ou serem reintroduzidos na Indústria. Os tetos de fibra mineral da Armstrong foram projetados 
para serem reciclados.

Nosso programa exclusivo de reciclagem de tetos recupera, recicla e obtém novos tetos provenientes da 
mesma cadeia de fabricação.

Utilizamos até 5% de materiais rapidamente renováveis com conteúdo reciclado, entre 30% e 64%, incluindo 
conteúdo reciclado pós-consumo na forma de jornais e tetos antigos recuperados do mercado.

Os tetos de fibra mineral são 100% recicláveis.

Gestão de energias renováveis e da pegada de carbono
—
Imaginamos um futuro em que toda a fabricação seja impulsionada por 100% de energia renovável limpa.

A Armstrong está comprometida em reduzir a pegada ambiental de suas operações através da redução
de energia.

Continuamos a aumentar a percentagem de energia renovável usada em nossas fábricas de tetos e 
sistemas de suspensão e temos uma estratégia e um programa de investimento projetados para reduzir 
nossa pegada de carbono.

Administração de água
—
Gerir a água potável como um recurso de grande valor e um direito humano essencial.

A água é crucial para as operações da Armstrong e continuamos a gerenciar nosso uso de maneira 
responsável e sustentável, reduzindo sistematicamente nosso consumo desse recurso natural valioso.

Responsabilidade Social
—
Realizar os negócios de maneira responsável, respeitando a saúde, a segurança e os direitos das pessoas e 
do planeta.

A Armstrong participa ativamente de uma série de projetos sociais que impactam positivamente a 
comunidade local em torno de suas fábricas de produção.

Como fabricante responsável, somos certificados pelo Sistema de Gestão Ambiental ISO 14001, projetado 
para proteger, reduzir e, finalmente, melhorar a gestão de recursos escassos e do meio ambiente em geral.
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Un entorno adecuado
para el aprendizaje
—

Soluções inteligentes para
ambientes exigentes
—


