Outras soluções

SISTEMA DE
IMPERMEABILIZAÇAO
PARA ÁREAS DE BANHO

Descrição

Modo
de aplicação

Propriedades

Imper-kit é a solução para impermeabilizar
áreas de duche.

Preparar a base com argamassa limpa,
seca e com pendente mínima de 1%. Colar
a tela diretamente sobre a base. Utilizar
cimento cola de classe C2 ou outro adesivo
aplicado com espátula, adequado ao
suporte. Prolongar a tela sobrante sobre
a parede no mínimo de 10 cm. Aplicar
o pavimento diretamente sobre a tela
impermeável, na horizontal e na vertical,
utilizando cimento cola de classe C2.

Tela:
Geomembrana

É composto por uma tela impermeável
(Geomembrana), tubo de descarga em PVC
com grelha em aço inoxidável.
O conjunto, tubo de descarga e grelha,
encontra-se termosoldado à tela
impermeável.
O Imper-kit está igualmente adaptado
para a impermeabilização de coberturas,
terraços, e em geral, qualquer superfície
horizontal exposta a água e que contemple
uma canalização para evacuação das
águas.
O Imper-kit garante uma perfeita
impermeabilização através de uma
instalação rápida e simples.

Cor:
Azul
Dimensões Tela:
2 x 1,5 m
Sifão:
Aço inoxidável
Dimensões sifão:
100 x 100 mm

Instruções
Para realizar os remates de canto
Canto interior

Canto exterior
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

Remate horizontal
Pavimento

finalidades pretendidas, bem como
Cimento Cola C2
Pendente >=1%

Tela impermeável
Pendente >=1%

zelar pela sua aplicação nas condições
corretas e em conformidade com a
legislação em vigor.
As imagens apresentadas são apenas
ilustrativas. As propriedades indicadas

Remate

Suporte

Cimento Cola C2

podem ser alteradas sem aviso prévio.

