
SOPRAPRENISOLAMENTO ACÚSTICO
Painel aglomerado de 

espuma flexível de 
poliuretano, para utilização 

como isolamento acústico e 
térmico em diferentes 



∆RA = 7-10 dBA

VANTAGENS

DESEMPENHO

ISOLAMENTO AO 
RUÍDO AÉREO

+ Dupla função: isolamento 
    acústico e isolamento térmico

+ Redução ponderada ao ruído aéreo
    (∆RA) de 7 a 10 dBA 

+ Fácil e rápido de instalar

+ Produto 100% reciclado e 
    reciclável

+ Elevada flexibilidade

+ Elevada estabilidade

+ Excelente resistência ao    
    envelhecimento

•  Índice de redução acústica (RA):
em 30 mm 60,7 dBA
em 40 mm 63,5 dBA

•  Isolamento térmico (R):
em 30 mm 0,83 m2·K/W
em 40 mm 1,11 m2·K/W
em 80 mm 2,22 m2·K/W

•  Condutibilidade térmica:
λ = 0,036

> Aplicações
Isolamento acústico ao ruído aéreo de paredes e tetos em obra nova e 
reabilitação.

> Porque escolher Soprapren?

SOPRAPREN | Isolamento acústico e térmico

1. Suporte

2. Cola de contacto

3. SOPRAPREN
4. Placa de gesso cartonado
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Melhoria do isolamento acústico em parede divisória

Redução do
nível sonoro

Isolamento 
térmico

Instalação 
rápida

100% reciclado 
e reciclável

Produto leve e 
sem fibras

Fácil de 
instalar



SOPRAPREN | Isolamento acústico e térmico

> Aplicação em obra

> Apresentação

Código Produto Apresentação Espessura
Unidade de 

venda: PALETE

m2/palete

00230365 SOPRAPREN 80 / 30

Painel de
2000 x 1000 mm

30 mm 80

00230367 SOPRAPREN 80 / 40 40 mm 60

00230375 SOPRAPREN 80 / 80 80 mm 30

PASSO 1:
Aplicar cola de 
contacto na 
face do 
Soprapren.

Instalação em parede

PASSO 3:
Colocar o painel e 
pressionar sobre 
toda a superfície 
para garantir uma 
correta 
aderência.

PASSO 5:
Aplicar cola de 
contacto na 
face interior da 
placa de gesso 
cartonado de 
acabamento.

PASSO 6:
Aplicar a placa de 
gesso na 
superfície, 
pressionando-a 
para garantir a 
aderência.

PASSO 4:
Aplicar cola 
contacto na 
face visível do 
Soprapren.

PASSO 2:
Aplicar cola de 
contacto no 
suporte.

*Soprapren pode apresentar variações de cor por ser um produto reciclado, mantendo sempre o mesmo desempenho.



∆Lw = 28-30 dB

ISOLAMENTO AO 
RUÍDO DE IMPACTO

+ Dupla função: isolamento 
    acústico e isolamento térmico

+ Redução ponderada ao ruído aéreo
    (∆RA) de 28 a 30 dB

+ Fácil e rápido de instalar

+ Produto 100% reciclado e 
    reciclável

+ Resistência à compressão

+ Elevada estabilidade

+ Excelente resistência ao    
    envelhecimento

•  Redução do nível de ruído de    
    impacto (∆LW): 28-30 dB

•  Condutibilidade térmica:
    λ = 0,039

> Aplicações
Isolamento acústico ao ruído de impacto de pavimentos em obra nova e 
reabilitação.

> Porque escolher Soprapren?

1. Suporte

2. Banda autoadesiva TEXFON
3. SOPRAPREN
4. Película protetora

5. Camada de betonilha

Melhoria do isolamento acústico em pavimento

Redução do
ruído de impacto

Isolamento 
térmico

Instalação 
rápida

100% reciclado 
e reciclável

Produto leve e 
sem fibras

Fácil de 
instalar
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SOPRAPREN | Isolamento acústico e térmico

VANTAGENS

DESEMPENHO



SOPRAPREN | Isolamento acústico e térmico

> Aplicação em obra

> Apresentação

Código Produto Apresentação Espessura
Unidade de 

venda: PALETE

m2/palete

00232117 SOPRAPREN 110 / 20
Painel de

2000 x 1000 mm
20 mm 120

PASSO 1:
Instalar banda 
autoadesiva 
Texfon em todo 
o perímetro.

Instalação em pavimento

PASSO 3:
Colocar a película 
protetora Vapor 
Flag.

PASSO 4:
Executar 
camada de 
betonilha para 
assentamento 
de pavimento.

PASSO 2:
Colocar as placas 
Soprapren no 
pavimento 
justapostas.

*Soprapren pode apresentar variações de cor por ser um produto reciclado, mantendo sempre o mesmo desempenho.



SOPREMA, S.A.
Zona Industrial de Alpiarça - Rua A Lote 4 B 

2090-242 Alpiarça
Telf. 243 240 020
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SOPREMA 
ao seu dispor
www.soprema.pt
info@soprema.pt

RESERVE O SEU CONSULTOR ONLINE!

PERSONAL TECH - ADVISOR 
Aconselhamento técnico personalizado

1. Seleccione o serviço

2. Escolha a data, hora  
e o especialista na sua zona

3. Confirme a sua reserva


