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Medição de humidade: Leitura e análise de

valores de humidade em vários locais no intuito

de constatar uma diferença entre os valores de

humidade padrão e valores eventualmente

altos.

Pesquisa termográfica: Técnica isenta de

contacto na deteção que consiste na leitura e

análise de diferenças de temperatura,

permitindo visualizar à superfície, as paredes

molhadas, as zonas de condensação, as fontes

de calor, as perdas de calor, as pontes térmicas

entre outras.

Vídeo Inspeção: Com apoio de uma uma

câmara de pequeno diâmetro, a vídeo inspeção

permite visualizar o interior de tubos de

drenagem (aguas pluviais, esgotos, entre

outros) e reconhecer possíveis fugas que

possam passar despercebidas.

PESQUISA 

NÃO-DESTRUTIVA

TRABALHO LIMPO 

E PRECISO

Serviços de deteção não destrutiva de fugas de água,

humidade e infiltrações através de técnicas inovadoras e

tecnologia de precisão, com entrega de um relatório

detalhado. Os nossos métodos para detetar a origem do dano

sem o agravar são os seguintes:



VANTAGENS

Pesquisa eletroacústica: As fugas de água

provocam vibrações acústicas (ruído de fuga)

não sendo normalmente audíveis pelo ouvido

humano. Esta técnica consiste na leitura e

análise de diferenças da intensidade destas

vibrações, com o apoio de um aquafone capaz

de amplificar esses sons e medir a sua

intensidade.

Pesquisa por fumo traçador: Esta técnica

serve para detetar pontos de difusão de odores

ou má selagem em tubos de evacuação, assim

como em chaminés. O fumo (inofensivo) é

direcionado aos tubos de evacuação e em caso

de abertura ou rotura este irá se espalhar

podendo ser visualizado.

Pesquisa por gás traçador: Semelhante à

pesquisa por fumo traçador, esta técnica

consiste em encher a tubagem com gás

traçador, que irá por sua vez escapar pela

rotura ou fissura e assim encaminhar para a

superfície onde poderá ser medido com o

detetor. O gás, constituído por hidrogénio (5%)

e azoto (95%) é incolor, inodoro e não é

inflamável, sendo inofensivo para seres

humanos e animais. Este por sua vez é menos

denso que a água e que o ar, sendo eficaz na

deteção de pequenas fissuras que o fumo não

consegue.

RELATÓRIO 

DETALHADO

RIGOR E 

TRANSPARÊNCIA
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ARBITRAGEM EM 

CONDOMÍNIOS

Teste de pressão: Utilizado para verificar e

detetar fugas nas redes de abastecimento

através da análise da pressão do circuito.

Rastreamento de tubagens: Esta técnica

consiste em gerar um campo magnético nas

tubagens ao injetar uma corrente nos tubos

metálicos, com o apoio de um transmissor de

linha. Desta forma é possível detetar o traçado

da tubagem e localiza-lo à superfície através de

um localizador.

Pesquisa por corante: Deteção de fugas em

tubos de drenagem, fossas séticas, entre

outros, através do uso de corantes sensíveis

aos raios UV. O corante é adicionado à agua e

de seguida drenado, podendo ser visível com

uma lâmpada de UV e permitir a deteção de

fugas.

PROFISSIONAIS

QUALIFICADOS

Disponibilizamos Contratos de Manutenção com

Condomínios e Parcerias com empresas de gestão de

Condomínios e Património com condições competitivas, com

o Rigor e Transparência de uma empresa que pertence a um

Grupo Segurador Internacional de referência (Grupo AGEAS

Portugal).
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