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Nacional
A Spybuilding concluiu os ensaios estruturais no Cinema Ideal, na
Rua do Loreto, em Lisboa.
A Spybuilding vai iniciar os ensaios estruturais do edifício da Rua
Braancamp 7, para Aguirre Newman Portugal.
A Spybuilding realizou com sucesso a detecção sónica de uma fuga
de água, na rede de incêndio do Polo Logístico de Palmela, para a
Abacus.
A Spybuilding está a analisar uma hipótese de parceria, com uma
empresa de serviços complementares aos seus, na área da
inspecção e monitorização de pontes, para os mercados brasileiro,
moçambicano e angolano.

Internacional
Brasil
A Spybuilding Brasil, Serviços de Engenharia Ltda. concluiu os
trabalhos de detecção de armaduras, medição de recobrimentos, e
caracterização de concreto, no Carrefour Pamplona, em São Paulo.
A Spybuilding Brasil adquiriu recentemente equipamento de
medição de potencial de meia-célula (corrosão), um alongâmetro e
vário material eletrônico para monitoramento contínuo de
extensões/deformações em estruturas.

Sabia que ...
Condensações:
A existência de condensações no interior das habitações provoca o
aparecimento de fungos e bolores?
Que os fungos e bolores podem originar doenças respiratórias?
Que as principais causas da existência de condensações são a falta
de ventilação e o isolamento térmico deficiente ou inexistente?
Que por vezes se confundem condensações com infiltrações?
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Antes de imprimir algo, pense se é realmente necessário faze-lo.
O Ambiente agradece!
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