
O setor da saúde
Soluções inteligentes
para ambientes exigentes
—



EDUCACIÓN SOLUCIONES 2 ARMSTRONGCEILINGSOLUTIONS.CO.UK/ES 3

Temos sempre em conta as
suas necessidadaes
—

Edifícios de saúde são provavelmente os mais exigentes em termos de segurança, 
qualidade e manutenção do ar. No entanto, o conforto dos pacientes e dos profissionais de 
saúde não devem ser negligenciados ao projetar o espaço de saúde.

Em relação à higiene, o controle da biocontaminação e desinfecção são de extrema 
importãncia, para evitar a propagação de agentes infecciosos.

A Armstrong oferece uma gama de produtos que respondem a qualquer requisito 
específico de um espaço de saúde.

O setor da saúde está a passar por um período de mudanças com o objectivo de proporcionar
ambientes de saúde mais agradáveis   para pacientes e profissionais. Durante os últimos 10 
anos, foram desenvolvidos importantes planos de investimento, que têm como objectivo 
elevar a altos padrões de qualidade tanto em edifícios, como em equipamentos e atendimento 
ao cliente:

• No segmento da saúde, o desempenho antimicrobiano é de extrema importância, sem  
 esquecer o conforto dos pacientes e de seus profissionais

• O desempenho acústico adequado de um teto suspenso pode oferecer privacidade ao
 paciente através de isolamento acústico entre espaços e pode controlar os tempos de  
 reverberação dentro dos mesmos

• A luz natural é um fator muito importante para pacientes e funcionários do setor da saúde.  
 A superfície plana de um teto com alta reflexão da luz permite alcançar luz natural para as  
 áreas mais afastadas da incidência solar direta
 
• A exigência de segurança contra incêndio, especialmente para pacientes com mobilidade  
 reduzida é essencial nas unidades de saúde. Portanto, é importante respeitar os regulamentos 
 de segurança contra iincêndios
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Qualquer que seja a sua exigência,
nós resolvemos!
—

A solução Bioguard 

• Bioguard é um tratamento especial  
 de pintura  para aplicar em tetos   
 minerais Armstrong

• Os produtos Bioguard foram   
 especialmente desenvolvidos para   
 o segmento da saúde e fornecem   
 proteção contra a biocontaminação

• O tratamento de pintura Bioguard 
 tem componentes adicionais  
 que impedem o aumento e o   
 desenvolvimento de bactérias e   
 virús, bem como mofo e fungos

• Os produtos Bioguard alcançam
 ISO 5 em conformidade com
 ISO 14644-1

• Bioguard resiste a desinfetantes

• Os produtos Bioguard oferecem   
 excelente repelência à água o que   
 permite limpeza frequente

Zona: Risco mínimo
—
• Corredores
• Escritórios
• Áreas administrativas

Soluções
—
• Ultima+ 

• Ultima+ dB 
• Ultima+ OP
• Perla
• Perla OP 0.95
• Perla OP 1.0
• Optima

Desempenhos
—

Zona: Risco médio
—
• Maternidade
• Instalações de esterilização
• Farmácias

Soluções
—
• Bioguard Plain 

• Bioguard Acoustic 
• Perfilaria Clean Room

Desempenhos
—

Zona: Risco alto
—
• Unidades de cuidados intensivos
• Salas de Reanimação
• Laboratórios

Soluções
—
• Bioguard Acoustic 

• Perfilaria Clean Room 
• Bioguard Plain

Desempenhos
—

Zona: Risco muito alto
—
• Cardiología 
• Endoscopía 
• Neurología 
• Oftalmología 

Soluções
—
• Bioguard Acoustic
• Perfilaria Clean Room 
• Bioguard Plain

Desempenhos
—

Sa
bi

a 
qu

e

Pode encontrar mais informações e detalhes sobre as normas
e regulamentos de um país específico no final da brochura em
as nossas fichas técnicas.

Sistema de Perfilaria 
Clean Room 

• Desempenho de classe ISO 4 em   
 Salas Limpas usando a perfilaria   
 Clean Room (testado de acordo   
 com a norma ISO 14644-1)

• Junta única, aplicada de fábrica,
 para proporcionar uma melhor   
 selagem entre os paineis e os perfis

• Reduz custos de mão de obra no   
 que respeita à aplicação de fita de   
 dupla face (fita protetora que se
 deve retirar)

• Clips de retenção para garantir uma  
 boa selagem

• Resistência à corrosão graças ao   
 seu fabrico em alumínio

• Clips de retenção de plástico para  
 ambientes de ressonância magnética 
 (ambiente não magnético)

• A Perfliaria Clean Room pode ser  
 limpa com desinfetantes diluídos 
 que contenham agentes ativos   
 diminutos
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Saúde, bem-estar e segurança ...
rendimentos adaptados às suas necessidades 
—
Controle da qualidade do ar, desempenho antimicrobiano, limpeza e desinfecção, bem como
acústica, são critérios importantes para a escolha de um teto para o setor da saúde.

Rendimento Antimicrobiano
O controle da contaminação biológica é essencial no setor de saúde, principalmente em hospitais
e clínicas. Os tetos Armstrong inibem o desenvolvimento de fungos, mofo e leveduras e, por conseguinte
os modelos podem ser instalados em qualquer área. A pintura Bioguard da Armstrong reduz o tamanho das
colônias de virus e bactérias de várias estirpes, bem como mofo e leveduras. Este revestimento de pintura 
especial pode ser limpo e desinfetado.

Qualidade do Ar
A Armstrong oferece soluções específicas para limitar o número de partículas transportadas pelo ar, num
ambiente de sala limpa. Estes produtos foram testados de acordo com a ISO 14644-1.

Limpeza
A frequência e método de limpeza de um teto varia de uma aplicação para outra. Todos os tetos podem ser 
limpos com um pano seco ou um aspirador.

Resistência à Humidade
Os tetos precisam enfrentar condições de humidade cada vez mais exigentes, como:
construção de curto prazo, zona de visita frequente, estruturas abertas para o exterior, etc. Esta é a razão
porque a Armstrong apresenta uma ampla gama de produtos adequados para instalações em condições
humidade relativa até 99% e em alguns casos até suportam condições extremas até 100% RH.

Reação ao Fogo
Os regulamentos nacionais de construção (quando aplicáveis) exigem que os edifícios cumpram as novas 
regras da Euroclass quanto à reação ao fogo, dependendo das áreas de aplicação. A totalidade dos produtos 
Armstrong passaram por testes de reação ao fogo para responder regulamentos de proteção contra incêndio 
e atender aos requisitos mínimos. A Armstrong possui soluções que também foram submetidas a testes de 
resistência ao fogo.

Desempenho acústico
O utente de um espaço, seja um escritório, uma sala de aula, uma loja ou qualquer ambiente similar, precisa:

• Inteligibilidade: ouvir e ser entendido
• Privacidade: não deve ser ouvido por terceiros
• Concentração: para que eles não o incomodem

O nível acústico ideal será obtido pela combinação adequada de absorção e isolamento do som, recursos que 
podem ser complementados com o uso de um sistema acústico ativo.

Reflexão da luz
Os altos níveis de reflexão da luz proporcionados pelos nossos tetos falsos podem contribuir de maneira 
significativa para manter a iluminação adequada dentro e reduzir o consumo de eletricidade excessiva.
A Armstrong realiza vários testes de reflexão da luz para uma ampla gama de tetos. Esses testes são 
realizados de acordo com a EN ISO 7742-2 e 3 (conforme especificado em EN 13964) e ASTM E1477 por 
laboratórios independentes e credenciados.

Classe de limpeza bacteriológica 
—

A classe de limpeza bacteriológica é determinada pela concentração máxima de partículas viáveis por
metro cúbico de ar.

Na contaminação de uma placa de amostra com microorganismos e, após um período de incubação de 
3 a 7 dias, dependendo da estirpe bacteriológica que está a ser testada, efectua-se a recontangem dos 
microrganismos que ainda sobrevivem.

Uma placa de teto não deve “favorecer” o desenvolvimento de microrganismos que podem estar “presos” na 
sua superfície e é preferível até, que a placa de teto combata ativamente contra os microorganismos com o 
objectivode diminuir o seu número o mais rápidamente possível.

A tabela a seguir mostra a concentração máxima por classe bacteriológica.

A Armstrong comprovou o tratamento com a pintura especial Bioguard  numa grande variedade de estirpes
bacteriológicas reconhecidas como críticas no combate à contaminação biológica, de acordo segundo as
recomendações de higienistas e especialistas em microbiologia.

No laboratório Estirpes-Labo, foram realizados com exito, testes em uma ampla seleção de bactérias 
(gram +, grama, enterogermin, esporos), bolores e leveduras, incluindo staphylococcus aureus resistente 
à meticilina (MRSA) Inglês Staphylococcus Aureus resistente à meticilina, E-coli (Escherichia coli) e 
Streptococcus pneumoniae.

A pintura Bioguard, aplicada às placas de tetos Armstrong Bioguard Plain e Bioguard Acoustic, contribui de 
forma activa a redução do tamanho da colônia com uma “taxa de mortalidade” de mais de 99% em 72 horas.

Classe bacteriológica
Concentração máxima em número de

partículas por metro cúbico de ar (μfc / m3)

B 100 100

B 10 10

B 5 5

B 1 < 1

Fonte: Norma NF S 90-351
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Bioguard 
—

Condições de limpeza e qualidade do ar 
—
A limpeza e a qualidade do ar são baseadas na limitação do número de partículas físicas em suspensão no ar.
Essas partículas podem ser inertes, como a poeira, mas ainda podem continuar favorecendo o crescimento 
de microrganismos ou serem compostas de microrganismos como as bactérias, leveduras ou bolores.

Classe de limpeza de partículas de ar
A renovação do ar em um espaço deve manter a qualidade do ar e a limpeza das partículas do referido quarto. 
Todos os elementos de construção da sala, incluindo placas de teto, não devem ter um impacto negativo 
nessa renovação.

Os testes são realizados de acordo com a ISO 14644-1, que determina a classe de limpeza de partículas, 
embora a norma federal 209E de EE.UU ainda esteja a  ser utilizada.

A tabela a seguir mostra a equivalência entre os dois padrões.

Classe cinética de descontaminação de partículas
Quando a qualidade do ar é reduzida por um pico de poluição, o sistema de ventilação do ar deve retornar o 
nível de limpeza das partículas ao nível ISO inicial dentro de um determinado prazo, em função da zona 
de risco.

As placas do teto não devem reter a poluição, correndo o risco de se livrarem delas muito tempo depois, 
da poluição inicial. São realizados testes de cinética de descontaminação que, para uma Partícula de 0,5 
μm, é definido como o tempo necessário para descontaminar a placa em 90% comparado com o pico 
inicial de poluição.

A quantidade de tempo necessária para atingir esse nível de descontaminação define a classe que recebe
de acordo com a tabela a seguir.

EN ISO 14644-1 Número de partículas ≥ 0,5 µm/m3 Norma federal 209 E de EE.UU

ISO 1 – –

ISO 2 4 –

ISO 3 35 Clase 1

ISO 4 352 Clase 10

ISO 5 3 520 Clase 100

ISO 6 35 200 Clase 1 000

ISO 7 352 000 Clase 10 000

ISO 8 3 520 000 Clase 100 000

Fonte: Extrato da ISO 14644-1

Classe de cinética de descontaminação de 0,5 
μm

Tempo necessário para obter 90% de
descontaminação (min)

CP(0.5)...t > 40 > 40

CP(0.5)40 ≤ 40 ≤ 40

CP(0.5)20 ≤ 20 ≤ 20

CP(0.5)10 ≤ 10 ≤ 10

CP(0.5)5 ≤ 5 ≤ 5

Fonte: Norma NF S 90-351

• Bioguard é uma pintura de superfície especial que
 se aplica nas placas minerais Armstrong

• Bioguard significa “Proteção contra contaminação  
 biológica“

•  Contém biocidas que inibem o crescimento de
 bactérias, fungos e leveduras, como estafilococos
 áureo resistente à meticilina (MRSA    
 Staphylococcus Aureus resistente à meticilina),
 E-coli Streptococcus Pneumoniae, Bacillus Cereus,  
 Aspergillus Niger, Candida Albicans, Klebsiella  
 Pneumoniae, Acinebacter Baumanii (testado de  
 acordo com os padrões JIS Z2801 e NF S 90351;

 –  A taxa de mortalidade desses microrganismos é
  99,9% em menos de 72 horas
 –  Biocidas são ativos contra microrganismos que  
  pousam na superfície das placas de teto
 –  Não há radiação ou dispersão de produtos   
  químicos transportados pelo ar
 –  Eles são absolutamente inofensivos para as  
  pessoas, animais e plantas
 –  Eles são ativos durante toda a vida útil da placa  
  de teto enquanto a superfície permaneca intacta

•  Desempenho da classe ISO 5 sala limpa para o
 Bioguard Plain e Bioguard Acoustic (testado   
 conforme ISO 14644-1)

• Existem também painéis acústicos Bioguard com  
 cantos totalmente pintados que os tornam mais
 duráveis e oferecem uma melhor garantia para o  
 ambiente de sala limpa

•  O Bioguard Acoustic não possui perfurações nas  
 laterais

•  A superfície lisa do Bioguard Plain e Bioguard 
 Acoustic limita a acumulação de poeiras 
 e microrganismos (teste de cinética de   
 descontaminação de acordo com NF S 90351)

•  Os produtos Bioguard oferecem excelente   
 repelência à água que permite a limpeza frequente
 
 – Bioguard Plain e Bioguard Acoustic podem  
  ser limpos com um pano húmido ou uma   
  esponja humedecida

•  Os produtos Bioguard podem ser limpos com   
 desinfetantes diluídos contendo agentes ativos  
 como amônia quaternária, peróxido de hidrogênio  
 e cloro

•  As arestas cortadas das placas Bioguard plain  
 e Bioguard Acoustic devem ser seladas com uma  
 pintura antibacteriana

Proteção contra
contaminação biológica

Resistência aos 
desinfetantes

ISO
Sala Limpa
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Seletor de produtos por desempenho
—

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 de 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 –

Soluções de tetos flutuantes

APLICAÇÕES GERAIS:
• Predlude 15 TL & XL2

• Prelude 24 TL2 & XL2

• Prelude 24 Sixty2

• Prelude 24 System S+
• Prelude 35 XL2

• System Z (Prelude 24 / Corredor)

OPÇÕES DE DESENHO:
• Silhouette XL2, Interlude HRC XL2

DESEMPENHO SUSTENTÁVEL C2C:
• Prelude 15 TL & XL2

• Prelude 24 TL2 & XL2

• Prelude 24 Sixty2

• Prelude 35 XL2

• System Z (Prelude 24 / Corredor)

GRANDE CAPACIDADE DE CARGA:
• Prelude 24 Sixty2

SOLUÇÕES DE PERIMETRO:
• Axiom Transitions
• Axiom Profiles
• Axiom Blind Boxes
• Axiom Perimeter Trims

DESEMPENHO SÍSMICO:
• Seismic Rx

DESEMPENHO EM SALAS LIMPAS:
• Clean Room 24

ALTA RESISTÊNCIA A HUMIDADE:
• Prelude 24 Corrosive Resistant

SOLUÇÕES LONGSPAN
• Prelude 24 Sixty2 

Sistemas de suspensão
—
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