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Empresa de Alcobaça apresenta novo produto

Masterblock com sistema
de isolarnento inovador

A Masterblodç emFresa de Alco-
baça, desenvolveu um sistema de
isolamento inovador, que consiste
na colocação de umas banas espe-
ciais no interior das caixilharias de
alumínio, interrompendo a passa-
gem de frio ou de calor que este
material permitia.

"As caixilharias tinham um pro-
blema muito grave, porque a par-
te do alumínio não conseguia impe-
dir que o caìor ou o frio ãntrassem.
Com as barras PIR isso deixa de
acontecer", refere Marta Alberto,
sócia-gerente da empresa. O pro-
duto apresenta outras vantagens:
pouca espessura, durabilidade infi-
nita, pode estar em contacto com a
água e produtos químicas e reduz
as emissões de CO2.

AMasterblock chegou à fórmu-
la final depois de um ano inteiro
de estudos. "Nós testámos bastan-
tes vezes antes de chegarmos ao
produto final. Funcionámos prati-
camente num esquema de tentati-
va/erro", refere a empresária, res-
ponsável pela empresa que venceu
o premio de jovens gmpreendedo-

res da ANJE em 2009.
A produção das barras PIR é um

sisterna com poucos procrssos. "Rece-

bemos o poliol e o isocianato em
líquido e transformamo-los em esta-
do sólido, adaptando ao tamanlo
das caixilharias", explica Mafa

Alberto. As banas são produzidas
em parceria com a empresa Sial-
norlAllysus e têm como objectivo
substituir o isolamento termico que
em grande parte era feito por esfe-
rovites.

Ainda não foram conduidas obras
com este produto, visto que as bar-
ras PIR estão numa "fase de divul-
gação'i A exportação poderá ser um
dos próximos passos da empresa,
visto que até ao momento todo o
isolamento térmico era provenien-
te do estrangeiro. I

Aposta noutras
áreas de negócio
Actualmente com nove colúorado-
res, a Mmterblock esú no merc&
do há cinco anos e suryiu pouco

depois da MasterblanÇ que tam-
bem é gerida por Marta Albertp e
João Malheiros. Esta outra empre,
sa é responsável pelo fúrico de

miolo de pranchas de surf (blank),
"Fazemos este produto à medida
do que os sú4perspedem, ao in1É
das soluçõa por catálogo", rcvela
a empresária. r
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