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1. DESCRIÇÃO 
 Tela de poliéster não tecido de 50 gramas para a armadura de membranas impermeabilizantes. 
 
2. USOS TÍPICOS 
Armadura de membranas impermeabilizantes.  
Reforço de pontos singulares, como ângulos, juntas de dilatação, fissuras ativas, juntas de isolamento.  
Reforço de todas as uniões entre materiais heterogéneos com diferentes coeficientes de dilatação. 
 
 
3. CARACTERÍSTICAS 
 Peso   50g/m2 

Espessura  0,43mm 

Max resistência tração longitudinal  60N/50mm 

Elasticidade longitudinal 20% 

Elasticidade transversal  20% 

Encolhimento longitudinal  <3,3% 

Encolhimento transversal   <3,3% 

Rolos 1,05m. x 100m. 

Estabilidade em armazém: 2 anos quando armazenada na embalagem de origem, devidamente fechada e ao abrigo da 
humidade 

 
 
4. DADOS DE APLICAÇÃO  
Recortar com tesoura a quantidade necessária para a zona a tratar e colocar a armadura sobre a primeira demão de 
membrana líquida fresca. Respeitar as indicções descritas na ficha técnica da membrana. 
Ajudar a impregnação e a aderência da tela com o produto com a ajuda do rolo. 
Aplicar uma segunda demão de membrana de impermeabilização depois da secagem da primeira.  
 
 
5. SEGURANÇA, SAÚDE E AMBIENTE 
Deve ter em atenção a legislação em vigor, à data de comercialização e utilização do produto, relativa ao Ambiente, 
Saúde e Segurança no Trabalho. Para mais informações é fundamental a leitura do rótulo da embalagem e da Ficha de 
Segurança do produto.  
 

 

 

 

 

 

 
As caraterísticas deste produto poderão ser alteradas sem aviso prévio como consequência da política de contínua investigação e desenvolvimento da empresa. Esta informação baseia-se no nosso 

atual conhecimento do produto, contudo, e devido ao facto de as suas condições de utilização se encontrarem fora do nosso controlo, não são dadas quaisquer garantias de resultados se não forem 

cumpridas as indicações mencionadas neste boletim. A responsabilidade da empresa limita-se à devolução do valor do produto usado, não sendo aceite a imputação de qualquer tipo de 

responsabilidades por perdas ou danos. 

 


