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Sate: 
sistema d’aïllament tèRmic peR a exteRioR

L’estalvi econòmic que suposa adequar les façanes a les 
exigències del CTE de la “envolupant tèrmica” és de l’ordre 
del 20%. Els edificis que hagin de ser rehabilitats hauran de 
complir aquests requeriments pel que es preveu un desenvo-
lupament notable al mercat del sate, ja que una de les seves 
característiques és precisament l’adaptar-se als edificis ja 
existents.

Les comoditats que generen la calefacció i l’aire condicio-
nat permeten una vida agradable a la llar. A més, amb els 
aïllaments tèrmics estalviem energia i reduïm despeses. 
L’aïllament tèrmic permet estalviar fins a un 50% de l’energia 
que s’utilitza per a la calefacció o l’aire condicionat. Els 
edificis milloren substancialment la seva confortabilitat en 
no estar tan exposats a les incidències de les temperatures 
exteriors.

Reducció de consum
EL sistema sate d’aïllament tèrmic per a 
l’exterior  dificulta la transmissió de la tempe-
ratura exterior a l’interior, aconseguint disminuir 
notablement el pas de calor en els tancaments 
en els quals es col·loca.

Com a conseqüència, es redueix de manera 
molt apreciable el consum d’energia emprat en 
les instal·lacions de climatització per mantenir 
l’edifici a la temperatura adequada. La diferèn-
cia de consum energètic en un edifici amb o 
sense aïllament pot tenir una proporció d’1:2.

Aproximadament el 80% de la calor o del 
fred passa a través de les parets i el sostre. A 
l’hivern, la calor produïda per la calefacció no 
s’acumula, sinó que es va perdent en l’ambient 
exterior passant a través de les parets, finestres 
i sostres, el sate minimitza aquest fenomen aug-
mentant la resistència tèrmica dels tancaments, 
per a això cal un adequat aïllament tèrmic de 
l’edifici, afegint una capa de material aïllant per 
l’exterior que impedeixi que la calor passi des 
de l’interior a l’exterior a l’hivern, i viceversa a 
l’estiu. Per aconseguir aquest objectiu s’utilitza 
aquest sistema.

El sate contribueix també a reduir les emissions 
de gasos d’efecte hivernacle principalment 
de CO2, per la qual cosa ajuden també a la 
protecció del medi ambient, ja que en dotar a 
l’edifici d’una major inèrcia tèrmica es redueix 
notablement la necessitat d’utilitzar calefacció 
i refrigeració, cosa que suposa, en termes de 
sostenibilitat, un aportació a la disminució de 
les emissions de gasos contaminants. n
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