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PROBLEMA: 
AÏLLAMENT TÈRMIC DEFICIENT DE LES COBERTES

• Les cobertes reben la major incidència
solar

• Presenten pèrdues tèrmiques

• Materials de construcció amb aïllament
tèrmic molt precari que requereixen
rehabilitació, com el fibrociment, xapa
metàl.lica, tela asfáltica, etc

• La seva substitució suposa elevades
inversions en obres

• Elevada despesa en energia per la 
climatització

• Necessitat de millorar el confort tèrmic



SOLUCIÓ:
PINTURA TERMO-REFLECTANT PER COBERTES

• Ràpida aplicació i resultats
inmediats: es tracta d´aplicar una 
pintura

• Reducció de la despesa energètica
del 30%

• Elaborem informe amb imatges
termogràfiques per demostrar 
l´efectivitat del tractament

• Cost molt competitiu respecte 
alternatives tradicionals

• Retorn de la inversió inferior a 3 
anys

• Mesura complementària a 
l´aïllament existent



PROPIETATS DE LA PINTURA TERMO-REFLECTANT: THERMODRY

Bloqueja la transferència de calor 

mitjançant:

• ALTA REFLECTIVITAT Y EMISIVITAT

• AÏLLAMENT TÈRMIC

• HIDROFUGANT

REFLECTÀNCIA SOLAR: 0,92

EMISIVITAT TÈRMICA: 0,90

ÍNDEX DE REFLECTÀNCIA SOLAR: 108



SURFAPAINT THERMODRY® ELASTOMERIC ROOF

• Pintura acrilica base aigua

• Tecnologia COOL ROOF: 
Certificada a nivell europeu pel
European Cool Roof Council.

• Elastomèrica: elasticidad > 350%

• Impermeabilitzant

La tecnologia Cool Roof està present
a més del 75% de les cobertes dels
supermercats Walmart a Estats
Units



APLICABLE A TOT TIPUS DE COBERTES: PLANES O INCLINADES

- Bituminoses, tela asfàltica

- Metàl.liques (xapa, acer
galvanitzat, etc)

- Fibrociment (Uralita)

- Ceràmiques

- Cimentoses, formigó, etc.

- Teules



Optimitza el rendiment de panels fotovoltaicos en combinació
amb cobertes COOL ROOF

MITJANÇANT LA PINTURA TERMO-REFLECTANTE THERMODRY PER COBERTES, CONSEGUIREM:

• Que els panels rebin més radiació (incident, reflectida i la difusa), degut a l´elevada reflectividad i 
emisivitat de la pintura

• La coberta freda redueix significativament la temperatura de l´entorn del panel, per a millorar així el 
seu rendiment

• Millora la vida útil de la coberta degut a la reducció de temperatures extremes, disminuint d´aquesta
manera la frecuencia de manteniment.

• Redueix la temperatura interior de la construcció y la seva demanda energètica. Optimitzant el consum
d´energia i millorant la vida útil dels equips de climatització.



CERTIFICACIONS: 



Aplicació de ThermoDry® a coberta bituminosa de 7.280m2
d´un Hipermercat d´Osca (Juny de 2018)



Aplicació de pintura ThermoDry® a la coberta bituminosa d´un
Hipermercat d´Osca (Juny 2018)

• Imatge termogràfica captada a les 11h del matí
• La diferència de temperatura registrada a la superficie és de 27° C.



Aplicació de la pintura THERMODRY a una coberta tipus panel sandwich d´una
nau a l´agost de 2017

- Imatge termogràfica realitzada a les 12h del migdia
- La diferencia de temperatura registrada a la superficie és de 41 graus
- La temperatura a l´interior es va reduïr una mitjana de 6 graus



Aplicació de la pintura Thermodry a la coberta tipus panel sandwich de 
supermercat el setembre de 2017

- Imatge termogràfica realitzada a les 13h
- La diferència de temperatura registrada a la superficie és de 21 graus



Aplicació de la pintura Thermodry a la coberta tipus panel sandwich d´una
nau el setembre de 2017 (2)

- Imatge termogràfica realitzada a les 13h
- La diferència de temperatura registrada a la superficie és de 25 graus



Aplicació de pintura ThermoDry® a claraboia de coberta de
centre Esportiu de Sabadell el mes de Juny de 2018

• Imatge termogràfica captada desde l´interior a les 11h
• La diferència de temperatura registrada és de 5,4° C.



Aplicació de la pintura THERMODRY a claraboia de 
coberta de centre d´oci de Reus (Tarragona) al mes 
de Juny de 2018

- Imatge termogràfica captada desde l´interior a les 11h
- La diferència de temperatura registrada és de 16º C.



Aplicació a coberta bituminosa 

HIPERMERCAT (N.O. DE Francia) → SUPERFICIE 7000 m² 
APLICACIÓ REALITZADA A FINALS DE JUNY 2015. 



BENEFICIS OBTINGUTS DESPRÉS DE L´APLICACIÓ:

• Reducció del consum energètic per climatització
Entre: 30% i 40%

• Reducció de la necessitat de calefacció
Entre: 25% i 35 % 

• Augment de la vida útil de la coberta bituminosa
Degut a la disminució de les variacions de temperatura de la superficie (entre 20 i 35 °C a 
ple sol)

• Disminució total del balanç energètic de l´edifici
Una mitja mínima de 10% a 15%, en funció de les condicions d´aïllament de la 
construcció i de les condicions meteorològiques



Website: www.nanoavant.com

Mòbil Joan Ferré: 616955516

Email: info@nanoavant.com

Segueix-nos a les xarxes socials

http://www.nanoavant.com/

