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Descrição
Os apoios de lajetas térmicas Grisol são acessórios de forma quadrada,
constituídos por polipropileno homopolímero, que funcionam como base
de apoio para as lajetas Grisol quando se pretenda criar uma caixa-de-ar
entre a impermeabilização e as lajetas. Os apoios têm alturas de 10mm e
20mm e divisórias internas para que todas as lajetas tenham a mesma
base de apoio.

Campos de aplicação
Os apoios utilizam-se em coberturas planas invertidas, quando se
pretenda formar uma caixa-de-ar por baixo das lajetas, permitindo a
circulação de ar e água entre a impermeabilização e as lajetas.
Os apoios Q180/20 utilizam-se em coberturas transitáveis, por terem uma base de apoio que permite suportar
pesos sem que o poliestireno abata.
Os apoios Q120/10 destinam-se a coberturas técnicas.

Modo de aplicação
A impermeabilização deve encontrar-se bem limpa para que se possam aplicar os apoios e as lajetas. Os apoios
aplicam-se sobre a impermeabilização, colocando-se as lajetas directamente por cima. As lajetas são apoiadas nos cantos,
ou seja, em 4 apoios (assim, cada apoio recebe 4 lajetas). Quando necessário, para as lajetas dos extremos da cobertura,
os apoios podem dividir-se em 2 (ou mais, de acordo com as necessidades), para que apoiem apenas 2 lajetas e permitam
um acabamento estético e funcional.
Caso existam irregularidades na cobertura, devem utilizar-se também niveladores (55mm X 55mm X 2mm) para
absorção dos desníveis.

Embalagem e Armazenamento
Os apoios e niveladores da Grazimac são armazenados em caixotes de cartão ou plásticos, não sendo necessários
cuidados especiais de embalagem e armazenamento.

Higiene e segurança
Não são necessários cuidados especiais de higiene e segurança no manuseamento e aplicação dos apoios e
niveladores.

Características técnicas

Acessibilidade
da cobertura

Espessura da
Argamassa da Lajeta
Grisol (mm)

Cobertura Técnica
Cobertura
Transitável

Apoio Recomendado
Referência

Dimensão
(mm)

Altura
(mm)

25

Q120/10

120 x 120

10

35 a 40

Q180/20

180 x 180

20

Niveladores

55 x 55

2

Todas as coberturas, sempre que existam
irregularidades

Tolerância

2%

NOTA: O aconselhamento técnico sobre como usar os nossos produtos, verbais ou de forma escrita, é baseado nos nossos melhores conhecimentos
científicos e práticos. Não são assumidas quaisquer garantias e/ou responsabilidades em relação aos resultados finais dos trabalhos executados com
os nossos produtos, já que as condições de aplicação e utilização ficam fora do controlo da empresa. O dono de obra, o seu representante ou o
empreiteiro devem assegurar-se da adequabilidade dos nossos produtos aos usos e finalidades pretendidas, bem como zelar pela sua aplicação nas
condições correctas e em conformidade com a legislação em vigor.
As propriedades indicadas podem ser alteradas sem aviso prévio.
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