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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, inacabado.

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.

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 1,25 x 3 m (4´x 10´), podendo ser redimensionado 
para qualquer tamanho ou forma utilizando ferramentas normais na 
oficina ou no local. O material pode ser perfurado usando jato de água 
ou máquinas CNC, 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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EQUITONE [linea] é um revestimento de fachada exclusivo moldado 
em 3D, de cor natural que joga com a luz e a sombra. Linea apresenta 
uma textura linear que realça a textura interna bruta do material de 
fibrocimento no núcleo. Em cada momento do dia, a mudança no ângulo 
da luz dá um aspeto diferente ao revestimento da fachada. O revestimento 
de fachada está disponível em painéis de tamanho grande, podendo ser 
redimensionado para qualquer tamanho ou forma na oficina ou no local. 
Não importa que opções de desenho deseja explorar, o revestimento 
EQUITONE de cor natural garante detalhes nítidos, monolíticos.
Existem opções de fixação visível e invisível para o  EQUITONE [linea].

Efeito de sombra:
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EQUITONE shadow art por Fred Eerdekens





EQUITONE [natura]
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EQUITONE [natura] é um revestimento de fachada de cor natural.  
Cada painel EQUITONE [natura] é único, mostrando de forma subtil a textura interna 
bruta do material de fibrocimento eternit no núcleo. O revestimento de fachada 
está disponível em painéis de tamanho grande, podendo ser redimensionado para 
qualquer tamanho ou forma na oficina ou no local. Não importa que opções de 
desenho deseja explorar, o revestimento EQUITONE de cor natural garante detalhes 
nítidos, monolíticos.

Disponível em 20 cores:
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EQUITONE [tectiva]
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EQUITONE [tectiva] é um revestimento de fachada de cor natural, caraterizado por 
uma superfície polida e tonalidades que ocorrem naturalmente no material. Cada 
painel tectiva é único, mostrando de forma subtil a textura interna bruta do material 
de fibrocimento eternit no núcleo. O revestimento está disponível em painéis com 
tamanho máximo de 1,25 x 3 m (4´x 10´), podendo ser redimensionado para qualquer 
tamanho ou forma na oficina ou no local. Não importa que opções de desenho deseja 
explorar, o revestimento EQUITONE de cor natural garante detalhes nítidos, monolíticos.

Cores disponíveis: 
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EQUITONE [pictura] é um revestimento de fachada em fibrocimento eternit com 
acabamentos arquitetónicos ultra mate. Estão disponíveis mediante pedido, milhares 
de cores mate personalizadas. O revestimento de fachada está disponível em painéis 
de tamanho grande, podendo ser redimensionado para qualquer tamanho ou forma  
na oficina ou no local. O material também pode ser perfurado ou impresso.  
Não importa que opções de desenho deseja explorar, o revestimento EQUITONE  
é ideal para detalhes nítidos.

Disponível em muitas outras cores de acabamento padrão e personalizadas:
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