
 



 



 



 



 



Descrição 
MBI (Metal Building Insulation) é um isolamento térmico e acústico, de lã de 
de vidro, aglutinada com resinas termofixas recobertas com uma barreira de 
vapor de polipropileno reforçado em uma das faces. 
 
Aplicações 
O MBI representa uma solução isolante altamente eficiente, segura e 
econômica, ideal para coberturas e paredes de galpões industriais e 
comerciais, tais como: hangares, supermercados, armazéns, centros 
comerciais, centros de distribuição, colégios, ginásios, etc. 



Vantagens 
• Máxima eficiência térmica 
• Fácil de instalar e de trabalhar 
• Não favorece a corrosão 
• Máxima eficiência acústica 
• Resistente à vibração 
• Pouca manutenção e longa duração 
• Inorgânico 
• Resiliente 



INSTALAÇÃO MBI C/ REVESTIMENTO 



INSTALAÇÃO MBI C/ REVESTIMENTO 



INSTALAÇÃO MBI ENTRE TELHAS (S/ REVEST.) 



MBI – PROPRIEDADES FÍSICAS 



Propriedades Acústicas:  
 
- Consideramos que um material é ABSORVENTE de sons quando o valor de 
NRC é superior a 0,4 
 
 
Owens Corning MBI R8 esp. 63.5mm NRC=0,85 
EPS ISOPOR   NRC = 0,1 a 0,2 
XPS (Poliestireno Extrudado) NRC = 0,1 a 0,2 
PUR    NRC = 0,30 
LÃ DE ROCHA   NRC = 0,85 a 0,90 
 
 
Importante!!! Se o material tem uma superfície de aço por baixo (telha) o valor 
do NRC deve ser menor (NRC=0,05) 
 
 
 
 

MBI – COMPARATIVOS 



Desempenho Térmico:  
 
 
Owens Corning MBI R8 esp. 63.5mm tem Valor R=1,41 W/m2K 
 
 
Para atingir desempenho similar outros produtos devem ter as espessuras 
conforme abaixo: 
 

• EPS (ISOPOR)   Espessura ≈ 50mm 
• XPS (Poliestireno Extrudado)  Espessura ≈ 40mm 
• PUR    Espessura ≈ 38mm 

 
 

MBI – COMPARATIVOS 



Desempenho Térmico:  
 
Owens Corning MBI R8  Vs  Lã de Rocha 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na comparação com esse produto temos que considerar os demais benefícios da lã de 
vidro MBI, além das quais já havíamos citado: 
 - facilidade de instalação (não gera coceira) 
 - não favorece a corrosão do aço 
 - resistente a vibração (0% shot, não existe material não convertido em fibra) 
 - resiliente (recupera espessura) 
 
 
 

MBI – COMPARATIVOS 

Material 
Espessura  

(mm) 
Valor R 

(k.m²/W) 

Lã de vidro MBI R8 63 1,41 

La de Rocha 51 1,37 

La de Rocha 40 1,08 

La de Rocha 30 0,81 

Conceito!!! 
O valor R significa resistência ao calor. 
Quanto mais alto for o valor R, mais alto 
será o fator de isolamento. O valor R é a 
medida em que um material é capaz de 
diminuir a velocidade com que o calor o 
transpassa.  
 



PESO: 
 

Comparação de peso dos rolos de Owens Corning MBI e Lã de Rocha 
 
 
 
 
 

MBI – COMPARATIVOS 

Owens Corning MBI R8 (R1,41, 63mm) Lã de Rocha 

Densidade 13 kg/m3 Densidade 32 kg/m3 

Comprimento 
do Rolo 

63mm x 120mm 
R1,41 K m²/W 

30mm x 120mm 
R0,81 K m²/W 

40mm x 120mm 
R1,08 K m²/W 

50mm x 120mm 
R1,37 K m²/W 

15m 14.742 17.28 23.04 28.8 

30m 29.484 34.56 46.08 57.6 

45m 44.226 51.84 69.12 86.4 

 O peso da lã de vidro MBI é muito menor, o que significa maior facilidade de 

manuseio na instalação e menor acréscimo de peso no calculo estrutural.  

 

 Os produtos de  lã de rocha, necessitam muito mais densidade para atender um 

desempenho Térmico similar ao do MBI. 



MBI – CERTIFICADOS / LAUDOS 



MBI – CERTIFICADOS / LAUDOS 
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