
VISÃO DE CONJUNTO

REVESTIMENTOS DE FACHADAS
Soluções de sistemas para fachada





Prólogo

Que valor tem o melhor material, quan-
do limita a criatividade? De que serve a 
melhor idéia quando falha a materializa-
ção? As soluções individuais requerem a 
aplicação de materiais que fomentem a 
criatividade e que deem forma às idéias, 
assim como um assessoramento que não 
só comtemple a perfeição técnica e as 
relações da física construtiva, mas tam-
bém as necessidades estéticas.

Possibilidades que são apresentadas 
com RHEINZINK. O nome não só de-
fine um material criativo e único para 
o revestimento de fachada e cobertu-
ras, também é sinônimo de um serviço 
exemplar que segue suas idéias. Não 
importa o grande ou pequeno que seja 
o seu projeto. Oferecemos soluções tão 
individuais como o é seu próprio projeto. 
A ampla oferta de sistemas de fachada 
e de coberturas RHEINZINK, e as varia-
das técnicas de aplicação, fazem com 
que encontrar uma solução apropriada 
para o seu desenho seja uma tarefa 
fácil.

RHEINZINK pode transformar-se à von-
tade, convence pela sua estética atem-
poral e adapta-se de forma harmoniosa 
a qualquer entorno arquitetônico. Além 
disso, os requisitos de uma construção 
sustentável são amplamente satisfeitos 
com um material natural. RHEINZINK 
não precisa de cuidado ou manuten-
ção alguma, apresenta um eco-balance 
exemplar e, com uma durabilidade de 
várias gerações, estabelece a medida.

Os exemplos reproduzidos neste do-
cumento mostram o potencial criativo 
de RHEINZINK e as possibilidades de 
resolução que se abrem com o material 
ecológico.

Arganda del Rey, maio de 2013
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Edifício com varandas, Oswaldgasse, 
Viena, Áustria

RHEINZINK – Sistema de telhas 
grandes

O principal campo de aplicação das te-
lhas grandes é constituído pelas superfí-
cies de fachada de grandes dimensões. 
Aqui demonstram sua presença visual 
da forma mais impressionante. Através 
da utilização de tamanhos de telhas di-
ferenciados e diferente ordenação das 
linhas de dobras, ao projetista são ofe-
recidas inumeráveis possibilidades para 
o desenho da fachada. As telhas gran-
des RHEINZINK estão disponíveis tanto 
com os dois acabamentos prepatinados 
RHEINZINK-prePATINA blaugrau e 
schiefergrau, como com acabamento 
walzblank.
A decisão por uma execução em aca-
bamento natural oferece um potencial 
criativo adicional graças ao processo 
de patinado do material natural, que 
conduz a tonalidades com matizes di-
ferenciadas em cada uma das telhas, 
criando um efeito muito singular.

TRUMPF Sachsen GmbH, Neukirch, Alemanha Novo Auditório, Universidade Victoria, 
Werribee Campus, Werribee, Austrália

As telhas de grandes dimensões são 
fabricadas de forma individualizada 
e, prévia demanda, com acabamentos 
RHEINZINK-PROTECT e RHEINZINK-
COLOR.

Tamanhos de telha individualizados ■

Elevada liberdade de desenho ■

Disponível com acabamentos  ■

RHEINZINK-prePATINA walzblank, 
blaugrau e schiefergrau
Produto com certificado ecológico ■

Ilustr. de capa: Edifício Empresarial Bora, Montegranaro, Itália
Ilustr. esquerda: Observation Tower, Haenam Gun, Província Jeon-Nam, Coréia
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Sede da Berlinwasser Holding AG, 
Berlim, Alemanha

RHEINZINK – Sistemas de telhas 
pequenas

As telhas quadradas e em losango 
formam o grupo das telhas pequenas 
RHEINZINK. Diferentemente das cerâ-
micas ou ripas de similar atrativo visual, 
as telhas planas dispõem de dobras no 
seu lado superior e de dobras invertidas 
no seu lado inferior, em forma de juntas 
simples. Graças ao reduzido tamanho 
das telhas, é possível executar soluções 
fiáveis e opticamente convincentes, in-
clusive em corpos arquitetônicos de geo-
metria complexa. Praticamente qualquer 
curvatura pode ser concebida sem pro-
blemas. Por isso, dentro do tradicional 
campo de aplicação das telhas planas 
conta-se também o revestimento de só-
tãos, das frentes de chaminés e bordas 
de cobertura.

Estádio Olímpico, Jinan, China Edifício Sir Colin Campbell, Universidade 
de Nottingham, Grã-Bretanha

Disponível em diferentes tamanhos ■

Flexibilidade de ajuste às formas  ■

arquitetônicas
Disponível com acabamentos  ■

RHEINZINK-prePATINA walzblank, 
blaugrau e schiefergrau
Duradouro e livre de manutenção ■



Centro de Convenções e Mostras, 
Perth, Austrália

RHEINZINK – Técnica de engatilhado

Os sistemas de engatilhado RHEINZINK 
unem cada uma das bandejas em sen-
tido longitudinal. No âmbito das facha-
das, a aposta fundamental recai na junta 
elevada angular. Caracteriza-se por um 
marcado acento das suas linhas de jun-
ta (largura aprox. 12 mm). Graças às 
longitudes e larguras variáveis das ban-
dejas, inclusive as formas especiais mais 
complexas podem ser executadas com a 
técnica de engatilhado. A disponibilida-
de de uma maquinaria adequada ga-
rante ritmos de trabalho racionais, tanto 
no dobrado dos perfis, como no enga-
tilhado das juntas. Os sistemas de junta 
elevada engatilhada são fabricados de 
forma individualizada e, prévia deman-
da, com os acabamentos RHEINZINK-
PROTECT e RHEINZINK-COLOR.

Casa de zinco, Copenhague, Dinamarca Vila, Praga, República Checa

Para quase todas as formas arqui- ■

tetônicas
Disponível em diferentes larguras  ■

de bandeja
Disponível com os acabamentos  ■

RHEINZINK-prePATINA walzblank, 
blaugrau e schiefergrau
Não precisa cuidado ou manuten- ■

ção
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Residência, Sidney, Austrália

RHEINZINK – Painel Horizontal

Os painéis horizontais assemelham-se 
opticamente aos painéis de encaixe. 
Estos painéis possuem em ambos extre-
mos uma dobra lateral e, com uma junta 
fixa de 20mm, os elementos são mon-
tados e fixados de forma indireta com 
o retentor especial RHEINZINK. Graças 
a esta técnica, a dilatação térmica está 
assegurada. Os painéis horizontais são 
fabricados de forma individualizada e, 
prévia demanda, com os acabamentos 
RHEINZINK-PROTECT e RHEINZINK-
COLOR.

Residência, Cantù, Itália FERI, Maribor, Eslovênia

Estruturação horizontal da fachada ■

Disponível com diferentes larguras  ■

de painel
Estrutura suporte deslizante ■

Disponível com os acabamentos  ■

RHEINZINK-prePATINA blaugrau e 
schiefergrau
Longitudes de painel de até 6,0 m ■



Residência e comércio, Lehrte, 
Alemanha

RHEINZINK – SP-Line

SP-Line é um novo e inovador sistema 
de acabamento. Está composto por um 
painel base e perfis de arremate pré-fa-
bricados, podendo ser colocado tanto 
em horizontal como em sentido vertical, 
ao mesmo tempo em que a instalação é 
realizada de forma simples, encaixando 
“painel sobre painel”. A disposição irre-
gular ou regular das juntas transversais 
e a colocação com perfil de junta reali-
zam-se sem problemas e sem desperdí-
cio de material. Todos os arremates se 
solucionam de forma muito econômica. 
RHEINZINK – SP-Line convence pela 
sua óptica moderna e constitui uma al-
ternativa econômica, mas de alto valor 
agregado, frente à madeira, à pedra e 
aos materiais de construção artificiais.

Residência, Schmerlitz, Alemanha Bloque de residência, Neumünster, 
Alemanha     

Planificação e montagem simples ■

Sistema modular completo ■

Modulação uniforme de juntas ■

Em RHEINZINK-  ■

prePATINA blaugrau
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Residência, Empel, Países Baixos

RHEINZINK – Painel de Solapa

Devido a sua natureza imbricada, o 
painel de solapa constitui, sem sombra 
de dúvidas, um revestimento de fachada 
muito singular, que lembra as fachadas 
construídas em madeira. Em virtude da 
geometria do perfil, e sob a incidência 
de luz e sombra, surgem atrativas ma-
tizes e contornos marcados. A precisa 
fabricação prévia dos perfis (conforme 
uma planificação detalhada e estabe-
lecimento da dimensão do painel) ga-
rante uma montagem perfeita e econô-
mica na obra. Os painéis de solapa são 
fabricados de forma individualizada e, 
prévia demanda, com os acabamentos 
RHEINZINK-PROTECT e RHEINZINK-
COLOR.

Passagem de estação, Uster, Suíça MG AVU Galeria de arte moderna, 
Academia de Artes Plásticas, Praga, 
República Checa

Óptica solapada ■

Possibilidade de várias larguras de  ■

painel
Disponível com os acabamentos  ■

RHEINZINK-prePATINA blaugrau e 
schiefergrau
Livre de manutenção e sem vernizes ■



Teatro em Marientor (antes: Les Miséra-
bles), Duisburg, Alemanha

RHEINZINK – Painel de Encaixe

A particular vantagem do painel de 
encaixe reside na livre escolha da sua 
largura a eixos (200-333 mm) e em  
sua junta de largura variável entre 0 e 
30 mm. Se a isso somamos a flexibilida-
de na sua colocação (vertical e diago-
nal), o painel de encaixe proporciona 
ao arquiteto uma extraordinária margem 
para plasmar suas idéias criativas. Com 
isso, podem otimizar-se formalmente os 
corpos construtivos mais variados. Tam-
bém alcançam-se soluções duradouras 
de qualidade como, por exemplo, no 
caso de reabilitações ou de isolamen-
tos executados com posterioridade, de 
forma rápida e eficaz. Os painéis de 
encaixe são fabricados de forma indi-
vidualizada e, prévia demanda, com os 
acabamentos RHEINZINK-PROTECT e 
RHEINZINK-COLOR.

Universidade de Nottingham, Business School, Nottingham, Grã-Bretanha Tropical Islands, Briesen-Brand, 
Alemanha

Sistema de painéis com óptica  ■

flexível
Livre escolha da largura do painel  ■

e da junta
Disponível com os acabamentos  ■

RHEINZINK-prePATINA blaugrau e 
schiefergrau
Produto ecológico certificado ■
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Complexo Polidesportivo, Walferdan-
ge, Luxemburgo

RHEINZINK – Perfil ondulado

Os perfis ondulados oferecem uma apa-
rência de filigrana, graças à fluidez de 
formas das clássicas ondas senoidais. 
As diferentes possibilidades de coloca-
ção – horizontal, vertical ou diagonal 
– permitem uma elegante estruturação, 
assim como uma clara diferenciação 
por campos da imagem da fachada. É 
precisamente em superfícies de grandes 
dimensões onde os suaves efeitos de lu-
zes e sombras geram uma atrativa viva-
cidade visual.

Residência, Berlim, Alemanha Residência, Datteln, Alemanha

Colocação flexível graças aos for- ■

matos grandes
Desenho acentuado da fachada ■

Disponível com acabamento   ■

RHEINZINK-prePATINA blaugrau
Passos diferentes sob demanda ■



Escola Rosenberg, Neuhausen, Suíça

RHEINZINK – Perfil Trapezoidal

Tanto em aplicação horizontal e vertical, 
assim como em disposição diagonal, o 
perfil trapezoidal, com sua aparência 
em forma de costelas, convence pelo 
marcado acento de suas arestas. O efei-
to que origina a luz incidente é rico em 
contrastes e de maior intensidade que 
no perfil ondulado, de aparência mais 
atenuada. A possibilidade de poder es-
colher entre uma cara vista A e uma cara 
vista B converte a este revestimento de 
fachada em um perfil com duas caras.
 

Estação de teleférico Verbier, Verbier, Suíça Estação de teleférico Verbier, Verbier, 
Suíça

Colocação flexível graças aos   ■

formatos grandes
Nítido marcado de linhas no seu  ■

desenho
Disponível com acabamento   ■

RHEINZINK-prePATINA blaugrau
Passos diferentes sob demanda ■
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teúdo em energia primária e que, hoje 
em dia, o preço para um metal usado 
alcança até 60 % do preço da matéria-
prima para zinco afinado, a decisão por 
RHEINZINK enlaça com o espírito posto 
nas gerações futuras. Graças à elevada 
taxa de reciclagem, superior a 95 %, é 
possível um redução adicional da de-
manda energética para o material pri-
mário. Durante o processo de obtenção 
de RHEINZINK, a eventual produção de 
sucata incorpora-se de novo ao proces-
so de fabricação sem nenhum tratamen-
to prévio adicional.

Além de suas propriedades ecológicas 
exemplares, o material RHEINZINK con-
vence pela sua estética atrativa. Está 
disponível em diferentes linhas de produ-
to e acabamentos.

RHEINZINK-PATINA é a linha clássica. 
O acabamento natural (prePATINA 
walz blank) adquire com o passar do 
tempo – pela ação dos agentes atmos-

1 Certificado QUALITY ZINC
2  Certificado TÜV   

ISO 9001:2008,  
ISO 14001:2004 e  
ISO 50001:2011

3  Certificado IGEF 
4  Declaração meio-ambiental IBU 

Em www.rheinzink.pt você encontrará muitas outras soluções exemplares para o desenho criativo com RHEINZINK. 
Com muito prazer lhe enviaremos informação detalhada sobre nosso variado programa RHEINZINK!

Internationale Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung IGEF Ltd.
International Association for Electrosmog-Research IGEF Ltd.

IGEF Zerti� zierungsstelle

Die Ergebnisse der biophysikalischen Untersuchungen 
durch das IGEF Prüf- und Forschungslabor zeigen, dass das von der Firma 

RHEINZINK GmbH & Co. KG hergestellte

niederfrequente elektrische Wechselfelder und hochfrequente elektromagnetische 
Strahlung von außerhalb des Gebäudes bis zu 99,93% abschirmt.

Die Anforderungen der Internationalen Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung 
IGEF für die Auszeichnung mit dem IGEF Prüfsiegel werden damit voll erfüllt.

Die Gültigkeit dieses Zerti� kats ist vorläu� g bis 
zum 9. August 2015 befristet.

10. August 2012

Wulf-Dietrich Rose
Präsident der Internationalen Gesellschaft für Elektrosmog-Forschung  IGEF Ltd.

RHEINZINK-Dach und -Fassadensystem aus Titanzink

ZERTIFIKAT

Sitz der Gesellschaft ist Birmingham/GB. Eingetragen im Handelsregister für England und Wales Nr. 7124301
IGEF Zerti� zierungsstelle Tenerife/Espana - Calle Los Lavaderos 29, E-38360 El Sauzal, Tenerife/Espana

Geschäftsführung IGEF Ltd.: Dipl.-BW Wulf-Dietrich Rose - Telefon 0034-922-562334; Telefax 0034-922-562334
Information und Kommunikation im Internet: www.elektrosmog.com - E-Mail: igef-zerti� zierung@elektrosmog.com

IBU – Institut Bauen und Umwelt e.V.

Rheinufer 108  
53639 Königswinter

info@bau-umwelt.com
www.bau-umwelt.com

____________________________________ ____________________________________

Prof. Dr. Ing. Horst Bossenmayer (Präsident)  Hans Peters (Geschäftsführer)

Das Institut Bauen und Umwelt e.V. (IBU) und dessen Mitglieder 
bekennen sich zum nachhaltigen Bauen. Im Zentrum der gemeinsamen 
Arbeit steht eine auf wissenschaftlichen Grundlagen basierende Nach-
haltigkeitsbetrachtung von Bauprodukten über deren gesamten Lebens-
zyklus. Die transparente Offenlegung aller Informationen einschließlich 
der Ökobilanz-Daten erfolgt nach international abgestimmten Normen 
wie ISO 14025, ISO 21930 und EN 15804.
 
Mit ihrem verantwortungsbewussten Engagement stehen unsere Mitglie-
der für höchste Qualitätsansprüche im Sinne eines zukunftsfähigen, 
nachhaltigen Bauens.

Unser Mitglied RHEINZINK GmbH & Co. KG

ist zertifi zierter Partner für nachhaltiges Bauen.

Königswinter, den 01. Januar 2006
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O material com futuro.

No marco do debate sobre uma constru-
ção sustentável, adquire cada vez mais 
importância a sustentabilidade dos pro-
dutos empregados na construção, in-
fluenciando este fato na escolha dos 
materiais. No objetivo encontram-se, 
além de uma elevada vida útil, o consu-
mo de energia empregado durante sua 
fabricação, a taxa de reciclagem e a 
economia de energia alcançada, graças 
a elevada taxa de reciclagem.

Por tradição, a sustentabilidade em 
RHEINZINK tem uma elevada importân-
cia. Desde o mesmo momento da obten-
ção e transformação da matéria-prima, 
estabelecem-se medidas ecológicas: o 
consumo de energia é extremamente 
baixo. As mais modernas instalações 
produtivas reduzem as emissões ao mí-
nimo. RHEINZINK é reciclável em até 
100 % e, com uma vida útil de varias 
décadas, estabelece a medida. Inclusive 
depois de sua utilização em coberturas, 
fachadas ou evacuação de águas plu-
viais, RHEINZINK conserva um alto va-
lor: visto que o gasto de energia para a 
reciclagem supõe somente 5 % do con-

féricos – uma pátina natural. No caso 
das variações pré-patinadas, prePATINA 
blaugrau e prePATINA schiefergrau, o 
material natural apresenta a clássica 
aparência cinza azulada do zinco ou de 
tonalidade ardósia. Enquanto as varia-
ções pré-patinadas desta linha de pro-
duto seguem evoluindo com o passar do 
tempo, a ótica cinza azulada ou de to-
nalidade ardósia que obtém-se no pro-
cesso de produção da linha RHEIN-
ZINK-PROTECT fica protegida de forma 
durável do envelhecimento graças a um 
revestimento invisível.

Com a linha de produto RHEINZINK-
COLOR, agora também há disponível 
uma variação de RHEINZINK colorido. 
Com ele, abrem-se possibilidades infini-
tas no desenho de coberturas, de facha-
das e de detalhes arquitetônicos, já que 
a linha COLOR conta com as excepcio-
nais propriedades de transformação de 
RHEINZINK. Na atualidade, está dispo-
nível nas cores RHEINZINK-blau, RHEIN-
ZINK-ziegelrot, RHEINZINK-moosgrün, 
RHEINZINK-perlgold e RHEINZINK-
nussbraun.

 1 2    3 4



RHEINZINK-PATINA, RHEINZINK-PROTECT, RHEINZINK-COLOR y RHEINZINK-INTERIEUR  
son marcas comerciales registradas de RHEINZINK GmbH & Co. KG.

Acabamentos:
prePATINA walzblank 
prePATINA blaugrau 
prePATINA schiefergrau

Formas de entrega:
Pranchas e faixas, sistemas de cobertura 
e de fachada, produtos para a evacu-
ação de águas pluviais. Os perfis são 
fabricados em nossas instalações de do-
bras. Lacado do lado inferior opcional.

Argumentos convincentes:

PATINA LINE
Um material vivo

Acabamentos:
PROTECT blaugrau
PROTECT schiefergrau

Formas de entrega: 
Pranchas e faixas. Os perfis são fabrica-
dos em nossas instalações de dobras.

Argumentos convincentes:

PROTECT LINE
Nobre e durável

Variedade frente à simplicidade –
As linhas de produto RHEINZINK

■	Material natural
■	Formação natural de pátina
■		Comprovadas propriedades  

de transformação
■		Para cobertura, fachada, evacua-

ção de águas pluviais e detalhes 
arquitetônicos

■	 Inquebrável e seguro frente às 
geadas

■	Durável e livre de manutenção
■	100% reciclável

■	Material natural
■		Proteção superficial durável gra-

ças ao revestimento transparente
■		Comprovadas propriedades de 

transformação
■		Para cobertura, fachada e  

detalhes arquitetônicos
■		Inquebrável e seguro frente às 

geadas
■	Durável e livre de manutenção
■	100% reciclável

Acabamentos 
(segundo menu de cores):
RHEINZINK-blau 
RHEINZINK-ziegelrot 
RHEINZINK-moosgrün 
RHEINZINK-perlgold 
RHEINZINK-nussbraun

Formas de entrega: 
Pranchas e faixas. Os perfis são fabrica-
dos em nossas instalações de dobras.

Argumentos convincentes:

■	Material natural
■		Qualidade do material RHEIN-

ZINK com revestimento colorido
■	Variações ilimitadas de desenho
■		Comprovadas propriedades  

de transformação
■		Para cobertura, fachada e  

detalhes arquitetônicos
■		Inquebrável e seguro frente às 

geadas
■	Durável
■	100% reciclável

COLOR LINE
Possibilidades ilimitadas 
de desenho
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RHEINZINK Ibérica, s.l.u.
Ctra. de Campo Real, Km 3,1  
C /Abedul, 3
28500 Arganda del Rey · Madrid 
España

Tel.: +34 91 8707005
Fax: +34 91 8729113

info@rheinzink.es
www.rheinzink.pt


