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A nossa referência em Lisboa (Portugal): Nova Sede EDP

Enquadramento

O desafio

Construção da Nova Sede da EDP –
Energias de Portugal. O projecto é composto
por dois edifícios com 7 pisos acima do solo e
6 em cave. A duas torres foram construídas
em betão branco arquitectónico.

Edifício Arquitectónico com áreas de reduzido
acesso onde sistemas tradicionais de
impermeabilização não eram possíveis de
aplicar, a componente estética em alguns
pontos também era importante para manter a
materialidade do espaço.

Nova Sede EDP
MasterSeal Roof 2103

A nossa referência em Lisboa (Portugal): Nova Sede EDP

Nossa solução
O Sistema MasterSeal Roof 2103 foi o seleccionado para
executar as impermeabilizações de todo o projecto.
Benefícios para o cliente
O sistema MasterSeal Roof 2103 permite uma maior
flexibilidade no planeamento da obra e respectivas actividades
devido à sua rapidez de execução. A aplicação em vários tipos
de suportes foi outro ponto decisivo na escolha da solução.
Para o cliente final a facilidade de manutenção e durabilidade
do sistema são as maiores valias.

Dados de resumo do projecto





Área total Impermeabilizada 6500m2
Uma única solução para todo o projecto
Topcoat fornecido em várias cores

Master Builders Solutions da BASF
A marca Master Builders Solutions reflecte os conhecimentos
da BASF e oferece soluções químicas personalizadas para a
construção, tanto para obras novas como para a reparação e
reabilitação de estruturas. A marca Master Builders Solutions
foi criada com base na experiencia acumulada ao longo de 100
anos de presença na industria da construção. A base da marca
Master Builders Solutions representa a combinação entre o
conhecimento individual e a experiência acumulada pela nossa
comunidade global na BASF, para em conjunto com os nossos
clientes, permitir a resolução de qualquer desafio construtivo.
Mais informação disponível em:
www.master-builders-solutions.basf.pt

