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CYPEVAC 

COMO INTRODUZIR UMA MANTA 
ACÚSTICA NO CYPEVAC 3D 

1. INTRODUÇÃO 

Com esta FAQ pretende-se informar o utilizador sobre como utilizar o programa quando pretende 
introduzir uma manta acústica. 

2. DESENVOLVIMENTO 

A manta acústica faz parte da solução construtiva pavimento flutuante. Para proceder à introdução 
do pavimento flutuante é preciso aceder ao comando Revestimento do pavimento. Esse comando 
está associado à criação do compartimento (menu Compartimento> Novo compartimento> 
Revestimento do pavimento) ou após a sua criação está disponível no menu Compartimento> 
Revestimento do pavimento. 

No comando Revestimento do pavimento existe a opção Base de pavimentação. Nessa opção é 

possível inserir a solução construtiva importada do Gerador de preços  ou de uma forma genérica

. 

 

Fig.  1 

Utilizando a importação pelo Gerador de preços , seleciona-se a opção Pavimento flutuante. 

 

Fig.  2 

Posteriormente prima-se em  Editar. Surge uma nova janela onde é possível especificar o tipo de 
isolamento (manta acústica) e a camada de argamassa. 
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Nesta FAQ, como exemplo, seleciona-se Isolamento de pavimentos flutuantes com lâminas de 
polietileno e o fabricante Danosa – Impactodan 5 mm. Mantêm-se os restantes dados dos outros 
separadores por defeito. 

 

Fig.  3 

Para finalizar, selecciona-se sempre Aceitar até surgir a figura seguinte 

 

Fig.  4 

A grande vantagem da importação do pavimento flutuante através do Gerador de preços, para além 
do utilizador não ter o trabalho de criar manualmente as camadas dos materiais que constituem o 
pavimento flutuante, reside no facto de já possuir os ganhos acústicos provenientes do fabricante. 

Esses ganhos podem ser consultados da seguinte forma: 

Selecciona-se o ícone  , situado na coluna Descrição. 

À pergunta “Deseja alterar a descrição obtida do Gerador de preços para uma descrição editável?”, 
responde-se Sim. 
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Seleciona-se o separador Caracterização acústica e seguidamente pode-se visualizar na figura 
seguinte, os ganhos relativos a sons aéreos (incremento R em função da massa do elemento base) e 
percussão (ΔL). 

 

Fig.  5 

No separador Camadas, estão presentes as camadas de materiais com as respetivas propriedades, 
para consultar basta premir em editar . 

Seleciona-se Cancelar para voltar a ter a ligação ao Gerador de preços, caso contrário esta solução 
construtiva ficará como Genérica, desta forma aproveitar-se-ão os dados provenientes do Gerador de 
preços. 

 

Fig.  6 

Se se pretender criar uma solução de pavimento flutuante de raiz, então na janela Base de 

pavimentação, selecciona-se   Novo (introdução manual, editável). 

Seguidamente, selecciona-se a opção Flutuante, e preenchem-se os restantes dados, como a 
Referência, Descrição, as respectivas camadas constituintes e a indicação dos ganhos acústicos. 
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Fig.  7 


