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Revestimentos de fachada 
em fibrocimento EQUITONE

Quando Ludwig Hatscheck inventou o fibrocimento no final do século XIX, combinou 
os elementos básicos da terra: matérias minerais, água, ar e fogo (calor) num 
processo simples de filtração. Chamou Eternit ao material resultante, indiciando a 
durabilidade superior deste novo material. A nossa empresa mãe, a Etex, tem vindo 
a fabricar revestimentos em fibrocimento desde 1905. O produto de maior prestígio 
nesta história orgulhosa de materiais únicos é a gama de revestimento de fachada 
EQUITONE®. O processo de produção Hatscheck torna único cada painel de fachada 
Equitone com uma textura de fibrocimento individual. A maioria dos revestimentos 
de fachada EQUITONE não é tratada com capas de cores artificiais, dando aos 
materiais equitone um carácter cru e natural.

Na década de 50, arquitetos líderes como Walter Gropius foram pioneiros na 
utilização de painéis revestidos em fibrocimento utilizando o sistema de fachada 
ventilada (rainscreen). Em 1954 o desenhador Willy Guhl criou a famosa “loop 
chair” a partir de 1 pedaço de fibra de cimento. Este desenho ainda serve de 
testemunho às qualidades fundamentais do material de fibrocimento: fino, leve mas 
indestrutível e belo. Em 1987, Herzog & De Meuron desenharam o armazém Ricola 
em Laufen usando painéis de fibrocimento. A resultante fachada de persianas, que 
é uma referência às caixas de cartão no seu interior, inspirou a nossa empresa para 
iniciar o desenvolvimento industrial de matéria primas de fibrocimento não tratado.

A Euronit , empresa do grupo Etex é responsavel em Portugal e Espanha pelas 
fachadas ventiladas Equitone. Atualmente, a Equitone tem uma gama completa de 
materiais de fibrocimento de cor natural, não tratados. Os principais arquitetos do 
nosso tempo estão a explorar e a transformar o material EQUITONE em notáveis 
projetos de fachada.





Potencial de desenho

Os revestimentos de fachada EQUITONE oferecem uma flexibilidade de 
desenho sem paralelo. O revestimento de fibrocimento é de cor natural, 
o que significa que a superfície mostra a textura e cor interna do material 
eternit do núcleo. Não importa que opções de desenho da fachada  
deseja explorar, os materiais de cor natural podem ser transformados  
em detalhes de fachada nítidos, monolíticos.

O revestimento de fachada EQUITONE está disponível em painéis com 
tamanho máximo de 1.280 x 3.130 mm, podendo ser redimensionado 
para qualquer tamanho ou forma utilizando ferramentas normais na 
oficina ou no local. No material podem ser realizados cortes pequenos ou 
grandes, podendo também ser gravado e impresso. Alguns desenhadores  
usaram-no para interiores ou mobiliário. O material equitone ou  
de cor natural permite-lhe realizar detalhes intrincados. 
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EQUITONE [linea]
Clerkenwell Design Week London pavilion
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O EQUITONE [linea] é um material único, colorido em massa e conformado 
em 3D, que joga com a luz e a sombra. O painel apresenta uma geometria 
linear, que deixa ver a textura interior dos componentes do fibrocimento. 
A cada momento do dia, o ângulo mutável da luz confere à fachada um 
aspeto diferente.

Independentemente das opções de conceção que explore, o colorido em 
massa garante acabamentos nítidos e detalhes monolíticos.

Dimensões máximas úteis: 3050 x 1220 mm
Tem uma espessura específica de 10 mm
Cor: 3 cores

Efeito de sombra:

8:00 AM 9:00 AM 10:00 AM 11:00 AM 12:00 Mediodía

Disponível em 3 cores: (Ver muestras)
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EQUITONE shadow art por Fred Eerdekens





EQUITONE [tectiva]
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O EQUITONE [tectiva] é o nosso material mais característico. Tem um tato 
rugoso, próprio do fibrocimento não polido. Superfície com um delicado 
aspeto emaranhado, à base de finas linhas de lixagem e minúsculas manchas 
brancas.

O processo de produção faz com que cada fachada seja única em cor, textura 
e superfície. Criam-se diferenças de tonalidade entre placas devido à base do 
material, dotando-o de um aspeto natural, intrínseco do material.

Cores pétreas que oferecem um jogo de águas cromático.

Dimensões máximas úteis: 3050 x 1220 mm
Espessuras: 8 e 12 mm
Cor: 8 cores

Cores disponíveis: 
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EQUITONE [materia]
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O EQUITONE [materia] é um material vivo que acentua a beleza do 
fibrocimento. O material tem as características do cimento, enquanto as suas 
fibras lhe proporcionam uma trama texturizada aveludada. A atmosfera, em 
constante mudança, provoca variações subtis e naturais das sombras no 
material.

Dimensões máximas úteis: 3130 x 1280 mm
Espessuras: 8 e 12 mm
Cor: 2 cores

Disponível em 2 cores: (Ver muestras)







EQUITONE [natura]
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O EQUITONE [natura] é o nosso material clássico colorido em massa, que 
apresenta subtilmente a matriz pura do fibrocimento. As ramificações criadas 
pelas fibras à vista, juntamente com o seu suave tato seda e cor mate, 
conferem-lhe uma grande elegância singular.

1290 mm
Espessuras: 8 e 12 mm
Cor: 4 cores em massa e 26 cores de superfície semi-transparentes.

Disponível em 20 cores:
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O EQUITONE [pictura] oferece um acabamento de cor lisa ultramate para 
conseguir um aspeto arquitetónico de alto nível. De toque suave e sedoso na 
face à vista, também tem um revestimento acrílico anti-humidade na sua face 
posterior.

Este material, assim como o EQUITONE [natura] Pro, está protegido contra todo o 
tipo de manchas e reagentes químicos, e é antigrafitis.

Dimensões úteis máximas: 3100 x 1250 mm
Espessuras: 8 e 12 mm
Cor: Temos uma seleção de 20 cores ultra-mate de tendência.  
Também podemos adaptar o material a cores corporativas.

Disponível em muitas outras cores de acabamento padrão e personalizadas:
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