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sistema DRY

Sistema DRY de lâminas integralmente coladas com uma camada fina de cimento cola classe C2 S1/S2
Resolve a impermeabilização de todo o tipo de coberturas através da instalação por colagem de lâminas DRY sem
necessidade de ferramentas ou produtos especiais. A sua versatilidade faz com que não seja necessário remover, na
maioria dos casos, o sistema de impermeabilização existente ou o acabamento. Não requer preparação complexa
prévia do suporte, nem de ferramentas ou produtos normalmente não presentes na obra.

O sistema DRY é constituído por dois tipos
de lâminas:

SEM NECESSIDADE
DE REMOÇÃO

Cada lâmina permite a impermeabilização segura de
diferentes soluções de construção: terraços, coberturas,
varandas, pátios, peitoris, revestidos com acabamento de
cascalho, com relva natural ou artificial, inclinados, etc.

COBERTURAS TRANSITÁVEIS:

lâmina

terraços, coberturas, varandas, pátios, peitoris, cornijas

DRY80

COBERTURAS NÃO TRANSITÁVEIS:
acabamento com cascalho
0,8 mm

625 g/m2

lâmina

as mesmas soluções de construção
da lâmina DRY80
PARA SUPORTES COM UMA
HUMIDADE RESIDUAL ≤5%

DRY120
POOL
≤5%
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DRY80 e DRY120 POOL

1,25 mm

525 g/m2

SEM REMOÇÃO
A colocação das lâminas DRY80 e DRY120 POOL sobre suportes
existentes permite impermeabilizar coberturas transitáveis, não
transitáveis, ajardinados e inclinados, sem qualquer necessidade
de remoção. Essa vantagem permite poupar tempo e custo de
mão de obra e também reduzir a sujidade.

COBERTURAS

vantagens do sistema

INSTALAÇÃO COM CIMENTO COLA
A instalação é tão simples que não requer experiência prévia.
As lâminas DRY80 e DRY120 POOL são coladas com cimento
cola diretamente sobre o suporte. Apenas é necessário um
adesivo especial sobre suportes muito específicos, como o
metal (ver página 19: "Suportes de aplicação e produtos de
colagem"). Não requerem camada de argamassa ou geotêxtil.

SEN TEMPO DE ESPERA
O nosso sistema poupa tempo, uma vez que, após a colocação
da lâmina, não é necessário esperar que o cimento cola
endureça, podendo aplicar-se pavimento, alagar ou ajardinar
logo após a colocação.

EVITA PROBLEMAS
Separa as paredes, tanto horizontais como verticais, evitando
o aparecimento de fissuras ou rachas transmitidas pelas
dilatações e contrações dos mesmos. Impede também o
aparecimento de bolor, bactérias e ervas.

ESPESSURA MÍNIMA
As lâminas têm uma espessura mínima; e considerando que
não requerem camada de compressão, o aumento da altura,
sobretudo em renovações, é mínimo.

LÂMINAS FLEXÍVEIS E ELÁSTICAS
A sua flexibilidade e elasticidade permitem um acabamento
perfeito em cantos e esquinas.

PONTOS CRÍTICOS RESOLVIDOS
Graças aos complementos do sistema e aos produtos de
evacuação concebidos, garantimos uma estanquecidade total
nos pontos mais críticos, onde é necessário um reforço de
impermeabilização ou onde a evacuação requer uma vedação
perfeita.

LÂMINAS INTACTAS PERANTE AS
CONDIÇÕES CLIMATÉRICAS
Ao contrário dos impermeabilizantes líquidos, as nossas
lâminas não são afetadas pela chuva durante o processo
de instalação, garantindo uma execução perfeita da obra e
evitando custos adicionais tanto em tempo como em mão de
obra.
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características das lâminas

impermeabilização dos suportes

DRY80 / DRY120 POOL

EVITA FISSURAS E RUTURAS DEVIDO A HUMIDADE NA CAMADA DE COMPRESSÃO E NO PAVIMENTO. Uma vez que são colocadas como
o último elemento do conjunto de suporte, mantêm todo o suporte seco, evitando a sua degradação, principalmente devido aos ciclos de
evaporação da humidade depositada no mesmo.

evaporação

evaporação

Pavimento
Cimento cola classe C2 S1/S2

Camada de compressão
húmida

Lâminas DRY80/DRY120 POOL

Impermeabilização

Cimento cola classe C2 S1/S2

Suporte
(formação de pendentes)

Suporte
(formação de pendentes)

Impermeabilização tradicional

Impermeabilização com lâminas
DRY80 e DRY120 POOL

separação / crack bridging

DRY80 / DRY120 POOL

EVITAM FISSURAS E RUTURAS POR RETRAÇÃO DE SUPORTES CIMENTÍCIOS. Uma camada de compressão que ainda não está totalmente
curada possui um elevado grau de humidade residual, o qual, durante a secagem, produzirá uma retração, com a consequente perda de volume.
EVITAM FISSURAS E RUTURAS POR DILATAÇÃO TÉRMICA DOS SUPORTES. As mudanças de temperatura afetam diretamente os diferentes
suportes e materiais, dilatando e retraindo continuamente. Estes movimentos são transmitidos diretamente entre a camada de compressão e o
pavimento.
Em ambos os casos, afeta diretamente os materiais de acabamento, com a formação de fissuras nas juntas e desprendimento dos mesmos.
As lâminas DRY80 e DRY120 POOL impedem a transmissão de movimentos entre a camada de compressão e o pavimento, evitando possíveis
fissuras nas juntas e o desprendimento futuro do próprio pavimento de acabamento (separação).

Pavimento

Pavimento

Camada de compressão
húmida

Cimento cola classe C2 S1/S2

Lâminas DRY80/DRY120 POOL

Impermeabilização

Cimento cola classe C2 S1/S2

Suporte
(formação de pendentes)

Suporte
(formação de pendentes)

Impermeabilização tradicional
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Impermeabilização com lâminas
DRY80 e DRY120 POOL

DRY120 POOL

Concebida especialmente para drenar a humidade gerada nos suportes. Permite também a respetiva instalação sobre suportes com humidade
residual de até 5%. O geotêxtil especial da sua face posterior permite a circulação de ar entre o suporte e a lâmina, evacuando as moléculas de
vapor de água, evitando o aparecimento de bolhas e mantendo o suporte seco.

COBERTURAS

compensação da pressão de vapor do suporte

DRY120 POOL
Cimento cola classe C2 S1/S2

Suporte
(formação de pendentes)

Suporte
(formação de pendentes)

Impermeabilização tradicional / líquida

Impermeabilização com lâmina
DRY120 POOL

ph
ph

ph
ph

resistente aos alcalis (pH elevado) e aos ácidos (pH baixo)

DRY80 / DRY120 POOL

As nossas lâminas DRY são totalmente resistentes ao meio alcalino e ao meio ácido, não sofrendo qualquer degradação ao longo do tempo,
garantindo assim uma estanquecidade perfeita.

pH pH

Lâminas DRY

pH pH

Cimento cola classe C2 S1/S2

Suporte
(formação de pendentes)

Suporte
(formação de pendentes)

Impermeabilização tradicional / líquida

Impermeabilização com lâminas
DRY80 e DRY120 POOL

As lâminas REVESTECH®
possuem GARANTIA de 10 anos a
partir de emissão da data da fatura.
Para mais informações sobre as
nossas garantias, pode contactar o
nosso departamento comercial.
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coberturas transitáveis
terraços, coberturas, varandas, pátios e cornijas

lâmina DRY80
Em coberturas transitáveis utilizamos como
impermeabilizante principal a lâmina DRY80 tanto
em construções novas como em renovações.
0,8 mm

625 g/m2

construções
novas
1. Novo pavimento
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DRY80
4. DRY80 CORNERIN
5. Suporte

Pavimento

5

Cimento cola classe C2 S1/S2

Suporte

Lâmina impemeabilizante
Cimento cola classe C2 S1/S2

DRY80

Camada de compressão
separadora
Isolamento térmico
Formação de pendentes
Forjado

renovações
1. Novo pavimento
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DRY80
4. DRY80 CORNERIN
5. Pavimento antigo

5

Pavimento
Cimento cola classe C2 S1/S2
Lâmina impemeabilizante
Cimento cola classe C2 S1/S2

DRY80

Pavimento antigo
Suporte

construções
novas o
renovações
1. Cascalho
2. Geotêxtil de proteção
3. Lâmina DRY80
4. Cimento cola classe C2 S1/S2
5. Suporte

5
Cascalho
Geotêxtil de proteção
Lâmina impemeabilizante
Cimento cola classe C2 S1/S2
Suporte
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DRY80

COBERTURAS

instalação DRY80

1. Verificar a estabilidade do suporte e limpar a superfície.
Em seguida, aplicar cimento cola classe C2 S1/S2 com uma talocha
dentada. Aplicar o adesivo em pequenas secções para evitar a secagem.
Não se deve, em caso algum, instalar a lâmina sobre um cimento
cola semicurado. NOTA: em renovações, aplique o cimento cola
diretamente sobre o pavimento antigo.

2. Pressionar com força a lâmina sobre o suporte com ajuda da talocha,
certificando-se de que elimina todas as possíveis bolhas de ar que
tenham sido geradas. CUIDADO: uma vez instalada, deve verificar se a
lâmina está totalmente colada ao suporte.

lâminas
sobrepostas
com adesivo

1º Entre camadas

2º Por cima (dupla vedação).

3. Instalar as lâminas sempre a favor da inclinação, a partir do sumidouro
para cima. Deixar uma sobreposição mínima entre lâminas de 10 cm.

4. _ Faça as uniões com adesivo SEALPLUS*. Coloque uma primeira
camada entre lâminas (1º).
_ Em seguida, rematar a junta por cima com adesivo SEALPLUS*
(2º): dupla vedação.

5. OPCIONAL: quando a instalação estiver concluída, com um tempo
de espera de 48 horas, pode realizar-se um teste de estanquecidade
preciso.

6. Colocar o pavimento diretamente com cimento cola de classe C2
S1/S2 e fixar o rodapé. Trabalho concluído de forma rápida, fácil e com
garantia de qualidade.

Para acabamento em coberturas não transitáveis
com cascalho, o sistema de instalação da
lâmina DRY80 é idêntico ao dos parágrafos
anteriores até ao ponto 5. A única diferença é que,
quando estiverem realizadas as uniões (ponto 4),
colocamos um geotêxtil de proteção entre a
lâmina e o cascalho.

*SEALPLUS: para a sua aplicação é recomendável a utilização de luvas.
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coberturas transitáveis
terraços, coberturas, varandas, pátios e cornijas

lâmina DRY120

≤5%

1,25 mm

525 g/m2

concebida especialmente
para ser instalada
sobre suportes com
uma humidade residual
igual ou inferior a 5%.

1. Permite ser colocado em zonas com clima húmido, poupando longos
tempos de espera na secagem dos suportes.

2. Tem um geotêxtil concebido especialmente para drenar a humidade
residual que se acumula nos suportes, evitando a geração de bolhas e
garantindo a adesão perfeita da lâmina ao suporte.

3. Caso não haja qualquer isolamento térmico sobre a cobertura, a
lâmina mantém o suporte seco, drenando os vapores gerados a partir do
interior da residência e evitando assim a condensação que poderia criarse entre o suporte e a lâmina.

4. Adequado para colocação em solos de zonas de elevado nível freático,
drenando a humidade a partir do suporte e evitando eflorescências no
acabamento cerâmico.
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POOL

Em coberturas transitáveis onde o suporte tenha
uma humidade residual igual ou inferior a 5%,
utilizamos como impermeabilizante principal a
lamina DRY120 POOL tanto em construções novas
como em renovações.

IMPORTANTE:
Consulte o fabricante sobre a adequação do cimento cola
a utilizar, uma vez que nem todos admitem a sua utilização
sobre suportes húmidos.

instalação DRY120 POOL

COBERTURAS

Relativamente à instalação, a principal diferença comparativamente à lâmina DRY80 é o facto de as lâminas, em vez de ficarem sobrepostas entre
si, ficarem encostadas e as juntas seladas com a banda impermeável DRY50 BANDA 13 colada com adesivo especial SEALPLUS.

1. Verificar a estabilidade do suporte e limpar a superfície.
Em seguida, aplicar cimento cola de classe C2 S1/S2 com uma talocha
dentada. Aplicar o adesivo em pequenas secções para evitar a secagem.
Não se deve, em caso algum, instalar a lâmina sobre um cimento
cola semicurado. NOTA: em renovações, aplique o cimento cola
diretamente sobre o pavimento antigo.

2. Pressionar com força a lâmina sobre o suporte com ajuda da talocha,
certificando-se de que elimina todas as possíveis bolhas de ar que
tenham sido geradas.
CUIDADO: uma vez instalada, deve verificar se a lâmina está totalmente
colada ao suporte.

3. As lâminas são encostadas e, em seguida, selam-se as juntas com
banda DRY50 BANDA 13, colada com adesivo especial SEALPLUS*.

4. Devido à espessura do adesivo, devemos utilizar uma talocha ou espátula lisa que não seja dentada para favorecer o revestimento de toda
a superfície da união.

5. OPCIONAL: quando a instalação estiver concluída, com um tempo
de espera de 48 horas, pode realizar-se um teste de estanquecidade
preciso.

6. Colocar o pavimento diretamente com cimento cola de classe
C2 S1/S2 e fixar o rodapé. Trabalho concluído de forma rápida, fácil e
com garantia de qualidade.

lâminas
encostadas
com banda
e adesivo

Para acabamento em coberturas não transitáveis
com cascalho, o sistema de instalação da lâmina
DRY120 POOL é idêntico ao dos parágrafos
anteriores até ao ponto 5. A única diferença
é que, quando estiverem realizadas as uniões
(ponto 4), colocamos um geotêxtil de proteção
entre a lâmina e o cascalho.

*SEALPLUS: para a sua aplicação é recomendável a utilização de luvas.
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pontos singulares DRY80/DRY120 POOL
juntas de dilatação estruturais
As juntas de dilatação do suporte resistente ou juntas estruturais de dilatação do telhado serão tratados na instalação da lâmina DRY80/DRY120
POOL. Para a sua realização devemos ter em conta o seguinte:

1. Colocar um reforço com DRY80 BANDA 40, deixando um fole de
pelo menos 2 cm centrado na junta. Pressionar com força na direção
bordos com a face lisa de uma talocha para eliminar o ar que poderia
ficar encurralado.
2. Impermeabilizar com lâmina DRY80/DRY120 POOL até junto ao
bordo da junta.

3. Cobrir como acabamento com DRY80 BANDA 50 deixando um fole
de DRY80 BANDA 50, dos pelo menos 3 cm centrado na junta com um
cordão expandido.
4. MUITO IMPORTANTE. Todas as uniões entre as bandas e a lâmina
serão realizadas com adesivo SEALPLUS.

3
DRY80 BANDA 50

1
DRY80 BANDA 40

2

JUTA DE CORDA

4
LÂMINA DRY80/DRY120 POOL

5

1 e 3. Banda DRY80 BANDA
2. Juta de corda.
4. Lâmina DRY80/DRY120 POOL
5. Suporte novo ou pavimento antigo.
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SUPORTE NOVO
OU PAVIMENTO
ANTIGO

ATENÇÃO. Em caso de renovação, o tratamento das juntas de
fracionamento do pavimento antigo já existente não é necessário.

pontos singulares DRY80/DRY120 POOL

Os cantos e as esquinas devem ser realizados como reforço à impermeabilização e instalar-se sobre a película de terminação da parede, utilizando
os ângulos pré-formados DRY80 CORNERIN e DRY80 CORNEROUT fixados com adesivo para juntas SEALPLUS.

Colocação DRY80 CORNERIN / DRY80 CORNEROUT

1. Depois de instalada a lâmina DRY80/DRY120 POOL aplicar
adesivo SEALPLUS sobre a zona do canto.

COBERTURAS

remate de cantos e esquinas

2. Colocar a peça DRY80 CORNERIN / DRY80 CORNEROUT.

3. Voltar a aplicar adesivo SEALPLUS sobre a peça DRY80 CORNERIN / DRY80 CORNEROUT criando uma selagem dupla.

DRY80 CORNERIN

DRY80 CORNEROUT
15

pontos singulares DRY80/DRY120 POOL
junções com paredes verticais
A. lâmina DRY80/DRY120 POOL
Devido à flexibilidade da lâmina DRY80/DRY120 POOL, na maioria dos casos, não é necessária a utilização de faixas nas junções com paredes
verticais, ao contrário de outros sistemas. A facilidade de recolocar e colar a película DRY80/DRY120 POOL sobre os suportes permite um
acabamento perfeito, mais rápido e mais seguro.
3 cm
5 cm

30°
20 cm

20 cm

2

1

OPÇÃO 1: Roço: inserir a lâmina
fazendo um roço na parede.

OPÇÃO 2: Recuo: inserir a lâmina
dentro da parede fazendo um
recuo.

B. lâmina DRY80/DRY120 POOL e banda DRY80 BANDA
Às vezes, devido à forma da superfície, é necessária a utilização de bandas perimétricas para facilitar a instalação da lâmina DRY80/DRY120 POOL
com os encontros das paredes verticais. Neste caso, para a união entre a DRY80 BANDA e a lâmina é utilizado um adesivo para juntas SEALPLUS.

3 cm

5 cm

30°
20 cm

20 cm

1
10 cm

2

Adesivo
SEALPLUS
Adesivo
SEALPLUS

Colocar a banda perimétrica DRY80 BANDA respeitando a altura do
OPÇÃO 1: Roço:
rodapé e deixando pelo menos 10 cm de sobreposição sobre a lâmina. inserir a banda fazendo
um roço na parede.

OPÇÃO 2: Recuo:
inserir a banda dentro da parede
fazendo um recuo.

impermeabilização de sumidouros DRY80 SUMI56 em construção nova
Para um acabamento perfeito, instale de preferência o sumidouro DRY80 SUMI com lâmina termoselada de 75x75 cm e realizar a ligação entre
lâminas com adesivo SEALPLUS com uma sobreposição mínima de 10 cm.

Lâmina DRY80/DRY120 POOL
com sobreposição
Sobreposição de 10 cm

2

Adesivo SEALPLUS

1

Lâmina DRY80/
DRY120 POOL
termoselada ao
sumidouro
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Laje
Cimento cola
classe C2 S1/12

1. Sumidouro DRY80
com lâmina termoselada.
2. Lâmina DRY80/DRY120 POOL
sobreposta.

pontos singulares DRY80/DRY120 POOL

A grande versatilidade do sistema DRY80/DRY120 POOL permite instalar a gárgula DRY80 no ponto de drenagem mais baixo da pendente, de
forma rápida e fácil, garantindo a estanquecidade total. Devido à flexibilidade das lâminas revestech, a gárgula DRY80 é instalada diretamente
sobre a lâmina DRY80/DRY120 POOL previamente colada ao perímetro, sendo a união entre ambas selada com adesivo especial SEALPLUS.

COBERTURAS

DRY80 GÁRGULA, acoplamento para drenagem horizontal

A. instalação DRY80 GÁRGULA sobre lâmina DRY80/DRY120 POOL
5 cm

3 cm

30°

1

2

20 cm

20 cm

Lâmina
DRY80/ DRY120 POOL
DRY80
GÁRGULA

Adesivo
SEALPLUS

Lâmina
DRY80/ DRY120 POOL
Adesivo
SEALPLUS

DRY80
GÁRGULA

Inserir o tubo na saída horizontal da parede, fazendo um orifício na
lâmina DRY80/DRY120 POOL

B. instalação DRY80 GÁRGULA sobre banda perimétrica DRY80 BANDA
3 cm

30°

5 cm

1

2

20 cm

20 cm

Banda
DRY80 BANDA

Banda
DRY80 BANDA

Adesivo
SEALPLUS

Adesivo
SEALPLUS

DRY80
GÁRGULA

Adesivo
SEALPLUS

DRY80
GÁRGULA

Adesivo
SEALPLUS

Inserir o tubo na saída horizontal da parede, fazendo um orifício na banda DRY80 BANDA.

m
0m
Ø 5 mm
5
m
Ø7
0m
Ø 9 0 mm
1
Ø1

DRY80 GÁRGULA
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coberturas inclinadas
coberturas e cúpulas
A lâmina DRY80 são indicada para instalação em coberturas inclinadas. A escolha do tipo de lâmina
depende do suporte e do acabamento do telhado. A lâmina DRY80 não pode ficar exposta, requerendo
um acabamento de proteção, na maioria dos casos, do tipo cerâmico (telhas). Podem ser utilizados
outros tipos de materiais de acabamento (madeira, telha americana, etc.), respeitando sempre a sua
compatibilidade com o adesivo de fixação.

5

6

cúpulas
1. Acabado de proteção
2. Argamassa / espuma de fixação
3. Lâmina DRY80
4. Sobreposição com adesivo SEALPLUS
5. Cimento cola classe C2 S1/S2
6. Suporte

Proteção
Argamassa / espuma de fixação
Lâmina impemeabilizante
Cimento cola classe C2 S1/S2
Suporte

5

coberturas
1. Acabado de proteção
2. Argamassa / espuma de fixação
3. Lâmina DRY80
4. Sobreposição com adesivo SEALPLUS
5. Cimento cola classe C2 S1/S2
6. Suporte

18

DRY80

6

Proteção
Argamassa / espuma de fixação
Lâmina impemeabilizante
Cimento cola classe C2 S1/S2
Suporte

DRY80

IMPORTANTE: devido à variedade de adesivos cimentícios classificados como C2 S1/S2 é
essencial verificar na ficha técnica do fabricante se este é compatível tanto com o suporte
como com o material de acabamento e, além disso, se se adapta às condições particulares
da obra. A revestech rejeita qualquer responsabilidade caso os adesivos utilizados não sejam
adequados.

LÂMINA DRY80

COBERTURAS

suportes de aplicação e produtos de adesão

LÂMINA DRY120 POOL

LADRILHOS CERÂMICOS
ARGAMASSAS
IMPERMEABILIZANTES
PISOS RADIANTES
BETONILHAS
CIMENTÍCIAS
BETÃO
GESSO LAMINADO
PEÇAS DE
FIBROCIMENTO
GESSO E ANIDRITA
BETÃO CELULAR
TIJOLO
REBOCOS DE
CAL E CIMENTO
PAINÉIS DE ISOLAMENTO e
LÂMINAS ANTI-IMPACTO
MADEIRA
METAL/ALUMÍNIO
PVC
SOBREPOSIÇÕES
ENTRE LÂMINAS

não

SOBREPOSIÇÕES
COM BANDA

TIPO DE ADESIVO A APLICAR CONSOANTE O SUPORTE:
Cimento cola C2 S1/S2

Adesivo SEALPLUS*

Adesivo de dois componentes BIPLUS*

*SEALPLUS: para a sua aplicação é recomendável a utilização de luvas.
*BIPLUS: é indicado para a realização de juntas. IMPORTANTE: dividir o produto em duas partes, se não se prevê gastar na totalidade,
uma vez que, o tempo de abertura uma vez misturado é de 20 minutos. para a sua aplicação é recomendável a utilização de luvas.
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coberturas ajardinadas
relva natural

lâmina DRY80/DRY120 POOL
Em coberturas transitáveis utilizamos como
impermeabilizante principal a lâmina DRY80/
DRY120 POOL tanto em construções novas como
em renovações.

5

impermeabilização
com relva natural
1. Relva natural
2. Lâmina nodular drenante especial para relva natural
3. Lâmina impermeabilizante DRY80/DRY120 POOL.
4. Cimento cola classe C2 S1/S2
5. Suporte
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Relva natural
Lâmina nodular
Lâmina impemeabilizante
Cimento cola classe C2 S1/S2

Suporte

DRY80/ DRY120 POOL

coberturas ajardinadas
lâmina DRY80/DRY120 POOL
Em coberturas transitáveis utilizamos como
impermeabilizante principal a lâmina DRY80/
DRY120 POOL tanto em construções novas como
em renovações.

COBERTURAS

relva artificial

5

6
7

impermeabilização
com relva artificial
1. Relva artificial
2. Adesivo BIPLUS*
3. Banda de união JOINT*
4. Lâmina drenante especial para relva artificial
5. Lâmina impermeabilizante DRY80/DRY120 POOL
6. Cimento cola classe C2 S1/S2
7. Suporte

Relva artificial
Adesivo
Banda de união

BIPLUS
JOINT

Lâmina drenante relva artificial
Lâmina impemeabilizante

DRY80/ DRY120 POOL

Cimento cola classe C2 S1/S2

Suporte

* MATERIAIS UTILIZADOS APENAS PARA REALIZAR AS UNIÕES DE RELVA ARTIFICIAL
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SISTEMA

DRY120 POOL
PARA IMPERMEABILIZAR

PISCINAS
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sistema DRY120 POOL

Sistema DRY120 POOL de lâmina totalmente aplicada com cimento cola C2 S1/S2 em capa fina.
Lâmina impermeabilizante multicapa especialmente concebida para garantir a total estanquidade do tanque, quer
em obra nova, quer em trabalhos de restauro. Resolve a impermeabilização de todo o tipo de piscinas, cisternas
e depósitos de água em geral, através da instalação aplicada, sem necessidade de ferramentas ou produtos
especiais. A sua versatilidade faz com que não seja necessário retirar, na maior parte dos casos, o Revestimiento
cerâmico existente. Não precisa de preparações prévias complexas do suporte nem de ferramentas ou produtos
habitualmente externos à obra.

lâmina

DRY120
POOL
≤5%

1,25 mm

A única lâmina
que se fixa com
cimento cola em
cima de grés antigo
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525 g/m2

Formada por uma dupla folha de EVAC extrudida e revestida
com fibras nos dois lados. Ambos permitem uma fixação
ótima através da adesão da lâmina ao cimento cola C2 S1/S2
utilizado na instalação. As juntas devem realizar-se topo a topo,
vedando-as com a ajuda da DRY50 BANDA e do nosso vedante
de juntas SEALPLUS.

As fibras do geotêxtil especial da lâmina drenam o vapor de
água produzido durante a retração plástica do cimento cola
(endurecimento), o que evita a aparição de bolhas e garante
uma fixação 100 % resistente em comparação com qualquer
outro sistema de impermeabilização.

vantagens do sistema
SEM DESENTULHAR
Em trabalhos de restauro, pode ser instalado diretamente sobre a
cerâmica existente, grés, etc. Esta característica tem várias vantagens:
poupa tempo de execução, diminui os custos da mão de obra, evita ter
de refazer o tanque e ganha em termos de limpeza.

A instalação é tão simples que não requer experiência prévia. A lâmina
aplica-se diretamente ao suporte com cimento cola da classe C2 S1/
S2. Só é necessário um adesivo especial no caso de suportes muito
concretos, como o metal, o PVC, a madeira, etc.

SEM TEMPOS DE ESPERA

PISCINAS

INSTALAÇÃO COM CIMENTO COLA

O nosso sistema permite poupar tempo, já que, uma vez instalada
a lâmina, pode iniciar-se o processo de Revestimiento.

EVITA FISSURAS
A lâmina, graças à sua construção especial, permite dessolidarizar os
movimentos por pressão de água no interior do tanque, evitando a
aparição de fissuras ou gretas no Revestimiento final, normalmente de
mosaico vítreo (grés), assim como o desprendimento do mesmo.

ESPESSURA MÍNIMA
Graças à reduzida espessura da lâmina (1,2 mm), o aumento do tanque
é mínimo, chegando, no máximo, a 2 cm em total, incluindo o material
de Revestimiento.

LÂMINA FLEXÍVEL E ELÁSTICA
Ao ser flexível e elástica, permite um acabamento perfeito de todos
os ângulos, meias-canas, esquinas e degraus.

SOLUÇÃO DOS PONTOS CRÍTICOS
Graças aos nossos adesivos SEALPLUS e BIPLUS, garantimos uma
total estanquidade na união entre a lâmina e os pontos mais críticos,
sobretudo naqueles que requerem um reforço da impermeabilização,
tais como os impulsores, skimmers e projetores.

EVITA FILTRAÇÕES POR PRESSÃO NEGATIVA
O geotêxtil especial da superfície posterior é capaz de drenar a
humidade que se pode filtrar através do tanque, por inversão do
impulso (de fora para dentro).

PERMITE REPARAÇÕES PARCIAIS
Permite a reparação de zonas críticas ou de pontos específicos do
tanque da piscina.

LÂMINAS INTACTAS FACE ÀS CONDIÇÕES
METEOROLÓGICAS
Ao contrário do que acontece com os produtos de impermeabilização
líquidos, a lâmina DRY120 POOL não é afetada pelas precipitações
durante o processo de instalação, o que permite garantir uma execução
perfeita da obra e evitar gastos extras, tanto em termos de tempo como
em mão de obra.
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características da lâmina DRY120 POOL
As lâminas REVESTECH® têm
uma GARANTIA de 10 anos a partir
da data da fatura emitida. Para
obter mais informações sobre as
nossas garantias, contacte o nosso
departamento comercial.

alta dessolidarização / crack bridging
EVITA FISSURAS E
DESPRENDIMENTOS DO
Revestimiento
Com o tempo, a pressão exercida
pela água nas paredes do tanque
provoca a aparição de gretas. Além
de garantir uma estanquidade
absoluta, a lâmina DRY120 POOL
impede que estes movimentos de
compressão sejam transferidos
ao material de acabamento e
que o afetem, evitando, assim,
desprendimentos e fissuras.
A lâmina absorve os movimentos
típicos das piscinas, mantendo a
superfície perfeita.

CR

ACK BRIDGING

As fibras especiais
fecham as fissuras
e evitam que se
transmita o movimento
entre capas

compensação da pressão de vapor no tanque
Especialmente concebida para
drenar a humidade que se acumula
atrás do suporte. O geotêxtil da
superfície posterior permite a
circulação de ar entre o substrato/
Revestimiento antigo e a lâmina
DRY120 POOL, facilitando o
endurecimento do cimento cola,
devido à evacuação das moléculas
de vapor de água, e evitando, assim,
a formação de bolhas.

ph
ph

ph
ph

resistente ao pH baixo e aos cloretos
A nossa lâmina DRY120 POOL
oferece resistência total aos meios
ácidos (pH baixo), cloros e clorações
salinas, não sofrendo, por isso,
qualquer degradação com o passar
do tempo e garantindo, assim, uma
estanquidade perfeita de todo o
sistema.
pH
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pH

pH

detalhes construtivos DRY120 POOL
construções
novas
1. Revestimiento
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DRY120 POOL
4. PRIMERPOOL
5. Adesivo SEALPLUS
6. DRY50 BANDA 13X30
7. Suporte

Revestimiento
Cimento cola classe C2 S1/S2
Lâmina impemeabilizante

DRY120 POOL

Cimento cola classe C2 S1/S2
Suporte

PASOS:

PISCINAS

A. Encostar
Laminas
B. Aplicar
PRIMERPOOL
5

C. Aplicar
SEALPLUS

6

D. Colar
DRY50
BANDA
13X30

5

E. Dupla
colagem com
SEALPLUS

7

renovações
1. Revestimiento
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DRY120 POOL
4. PRIMERPOOL
5. Adesivo SEALPLUS
6. DRY50 BANDA 13X30
7. Revestimiento antiguo
8. Suporte

Revestimiento
Cimento cola classe C2 S1/S2
Lâmina impemeabilizante

DRY120 POOL

Cimento cola clase C2 S1/S2
Revestimiento antiguo
Suporte

PASOS:
A. Atestar
Lâminas
B. Aplicar
PRIMERPOOL
C. Aplicar
SEALPLUS

5

D. Pegar
DRY50
BANDA
13X30

6

E. Dupla
colagem com
SEALPLUS

5

8

7
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instalação
Antes de começar a instalar a lâmina, deverá ter em conta o suporte ao qual esta se irá fixar e saber se se trata de um tanque de piscina novo ou
de uma reforma.
No caso de se tratar de uma piscina nova, é necessário limpar bem o suporte antes de começar a colar a lâmina.
Caso se trate de uma reforma, a primeira coisa a fazer é confirmar que o revestimento esteja estável e firmemente aplicado ao suporte. Depois,
será necessário reparar eventuais gretas, caso haja alguma. Finalmente, deverá limpar todo o revestimento antes de começar a colar a lâmina.
lâminas
topo a topo

1. Cole a lâmina DRY120 POOL sobre o antigo revestimento, suporte à
base de cimento ou gunitagem com cimento cola C2 S1/S2, garantindo
que fique completamente aplicada. Não instale, em circunstância
alguma, a lâmina em cimento de cola semiendurecido. É recomendável
começar por revestir as paredes e prosseguir em direção ao fundo do
tanque.

2. Pressione a lâmina com força sobre o suporte utilizando uma
de talocha de plástico. Certifique-se de que toda a lâmina fique
perfeitamente aplicada ao suporte e que não haja nenhuma bolha de
ar, por pequena que seja, para evitar a formação de abaulamentos.

3. Extender o primário PRIMERPOOL em toda a superfície onde vamos a
aplicar o SEALPLUS com um cumprimento aprox. de 20 cm.

4. Esperar de 15 até 20 minutos para a secagem do primário PRIMERPOOL
e vai a mudar a cor de branco para incoloro.
dupla
vedação

lâminas
topo a topo
com tira
e adesivo

5. As lâminas colocam-se topo a topo, sem se sobreporem, e são
vedadas com as tiras DRY50 BANDA 13, que se colam com o adesivo
para juntas SEALPLUS*. Devido à espessura do adesivo, utilize uma
talocha ou uma espátula lisa, que não seja dentada, para favorecer o
revestimento de toda a superfície da união.

6. A seguir, realize uma dupla vedação com o adesivo para juntas
SEALPLUS* sobre as margens da tira (banda).

7. Após todas as juntas e os remates com os pontos singulares estarem
vedadas*, verifique novamente se as lâminas estão completamente
aplicadas ao suporte.

8. Após verificar a instalação, é a vez de colocar o novo revestimento.
Em relação ao enchimento da piscina, respeite sempre as instruções
do fabricante do cimento cola (de 7 a 14 dias).

*SEALPLUS: para a sua aplicação é recomendado o uso de luvas.
* CONSULTE AS SECÇÕES RELATIVAS AOS ENCONTROS E PONTOS SINGULARES (PÁG. 32 A 37).
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PISCINAS
9. Trabalho terminado com garantia de qualidade.
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pontos singulares DRY120 POOL
Os pontos singulares são elementos-chave para a correta instalação da lâmina DRY120 POOL.
Sempre que for necessário unir a lâmina a diversos materiais, tais como plásticos, PVC, alumínio, metal, etc., deverá utilizar sempre o nosso adesivo
bicomponente BIPLUS*.

encontro com projetores

1. Reforçámos toda a zona com um corte de
lâmina DRY50, que recortámos à medida do
projetor.

2. Espalhe o PRIMERPOOL com uma escova
em toda a superfície para onde você vai
aplicar o BIPLUS* com uma largura de
20 cm.

3. Espere de 15 a 20 minutos até primer
PRIMERPOOL mudar de cor branco a incolor.

dupla
selagem

4 Aplique o Adesivo BIPLUS com uma espátula
pequena e lisa na mesma superfície no
que aplicamos o PRIMERPOOL e que ele irá
a que tem de ocupar os 20 cm de corte de
a lâmina.

DRY50
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5. Colar sobre o corte do lâmina DRY50
de 20 cm.

BIPLUS*

6. Faça uma dupla selagem com o adesivo para
Juntas BIPLUS* nas bordas da lâmina DRY50.

PRIMERPOOL

pontos singulares DRY120 POOL

PISCINAS

encontro com tubagens

1. Espere de 15 a 20 minutos até primer
PRIMERPOOL mudar de cor branco a incolor.

2. Espere de 15 a 20 minutos até primer 3. Aplique o autocolante BIPLUS* na superfície
PRIMERPOOL mudar de cor branco a incolor.
sobre a qual aplicamos PRIMERPOOL e que
será o local que terá de ocupar a peça de
reforço DRYTUB.

dupla
selagem

4. Passe a peça de reforço DRYTUB por
do próprio tubo.

DRYTUB

5.Espalhe a peça DRYTUB sobre o Adesivo
BIPLUS* para selar bem.

BIPLUS*

6. Faça uma dupla selagem com o adesivo para
juntas BIPLUS*, nas bordas do reforço DRYTUB.

PRIMERPOOL

*BIPLUS é válido para a realização de juntas. IMPORTANTE: divida o produto em duas partes, se você não planeja gastá-lo todo já que
o tempo aberto, uma vez misturado, é de 20 minutos. para a sua aplicação é recomendado o uso de luvas.
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pontos singulares DRY120 POOL
encontro com skimmers e ralos
Corte a lâmina DRY120 POOL, adaptando-a e colando-a ao suporte. Nós estendemos o primer PRIMERPOOL. Esperamos 15-20 minutos.
Juntamos e selamos as juntas usando DRY50 BANDA 13 aderido com BIPLUS ou SEALPLUS adhesive.
NOTA: No caso da restauração, devemos sempre remover o grés/ revestimento antigo de toda a área, pois será necessário mais espaços/espessura,
para poder aplicar o novo grés/ revestimento no canto do skimmer.

LEMBRE-SE
aplicar sempre uma demão
de primario PRIMERPOOL.
Esperar 15-20 minutos até
que fique incolor,
e estender BIPLUS* ou
SEALPLUS* sobre a zona na
qual vamos colar a banda
DRY50 BANDA 13 para
promover uma perfeita
aderência e estanquecidade.

SEALPLUS*

BIPLUS*

PRIMERPOOL

DRY50 BANDA

*SEALPLUS: para a sua aplicação é recomendado o uso de luvas.
*BIPLUS é válido para a realização de juntas. IMPORTANTE: divida o produto em duas partes, se você não planeja gastá-lo todo já que o tempo
aberto, uma vez misturado, é de 20 minutos. para a sua aplicação é recomendado o uso de luvas.
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pontos singulares DRY120 POOL
uniões com elementos metálicos e perfis
Todos os encontros podem ser reforçados individualmente com as tiras DRY50 BANDA. Por último, para que os materiais fiquem perfeitamente
vedados, utilize sempre o adesivo bicomponente BIPLUS. Fixe a lâmina DRY120 POOL de maneira a que fique o mais junta possível dos encontros.
Nós estendemos o primer PRIMERPOOL Estamos à espera de 15-20 minutos. Finalmente, para fazer uma vedação perfeita entre os dois materiais,
utilize sempre o adesivo bicomponente BIPLUS. Todas as juntas devem ser reforçadas com DRY50 BANDA 13.

PISCINAS

ATENÇÃO: para a adesão da película em uniões directas com vidro, consulte o nosso Departamento Técnico.

LEMBRE-SE

DRY120 POOL

DRY50 BANDA

BIPLUS*

aplicar sempre uma demão
de primario PRIMERPOOL.
Esperar 15-20 minutos até
que fique incolor,
e estender BIPLUS* ou
SEALPLUS* sobre a zona na
qual vamos colar a banda
DRY50 BANDA 13 para
promover uma perfeita
aderência e estanquecidade.

PRIMERPOOL

*BIPLUS é válido para a realização de juntas. IMPORTANTE: divida o produto em duas partes, se você não planeja gastá-lo todo já que o tempo
aberto, uma vez misturado, é de 20 minutos. para a sua aplicação é recomendado o uso de luvas.
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pontos singulares DRY120 POOL
formação de degraus
Os degraus devem ser sempre impermeabilizados. No caso dos degraus quadrados é recomendável efetuar cortes correspondentes a dois
degraus no máximo, em vez de uma peça inteira. Caso tenham uma forma circular, deverá instalar a lâmina corte a corte e degrau a degrau,
adaptando as lâminas à sua circunferência. Antes de mais nada, estendemos o primer PRIMERPOOL. Esperamos 15-20 minutos. Depois
Selamos as juntas com DRY50 BANDA 13 ou CORNERBAND ambas aderidas com o Adesivo SEALPLUS.

degraus quadrados

degraus circulares

LEMBRE-SE
aplicar sempre uma demão
de primario PRIMERPOOL.
Esperar 15-20 minutos até
que fique incolor, e estender
SEALPLUS* sobre a zona na
qual vamos colar a banda
DRY50 BANDA 13 ou
CORNERBAND para promover
uma perfeita aderência e
estanquecidade.

*SEALPLUS: para a sua aplicação é recomendado o uso de luvas.
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SEALPLUS*

PRIMERPOOL

DRY50 BANDA

CORNERBAND

pontos singulares DRY120 POOL
bordas infinitas e canais

PISCINAS

As bordas infinitas das piscinas, assim como os canais de evacuação, devem ser sempre impermeabilizados. Caso estas não sejam retas, deverá
ir adaptando a lâmina DRY12O POOL a todo o suporte, efetuando os cortes necessários para a adaptar às formas curvas. Primeiro estendemos
o primer PRIMERPOOL. Esperamos 15-20 minutos. Depois selamos as juntas com DRY50 BANDA 13 e SEALPLUS Adhesive.

reparação parcial do tanque
Alguns tanques de piscina podem apresentar fissuras/gretas e desprendimentos muito localizados, além de extensões descoladas do suporte.
Tais pontos podem ser reparados individualmente, sem que seja necessário refazer todo o tanque. Para isso, o primeiro passo consiste em limpar
a zona afetada. A seguir, verificamos se o resto do suporte está firme e colamos a lâmina DRY120 POOL utilizando o nosso adesivo bicomponente
BIPLUS.

LEMBRE-SE

DRY120 POOL

DRY50 BANDA

BIPLUS*

aplicar sempre uma demão
de primario PRIMERPOOL.
Esperar 15-20 minutos até
que fique incolor,
e estender BIPLUS* ou
SEALPLUS* sobre a zona na
qual vamos colar a banda
DRY50 BANDA 13 para
promover uma perfeita
aderência e estanquecidade.

PRIMERPOOL

*BIPLUS é válido para a realização de juntas. IMPORTANTE: divida o produto em duas partes, se você não planeja gastá-lo todo já que o tempo
aberto, uma vez misturado, é de 20 minutos. para a sua aplicação é recomendado o uso de luvas.
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ESPECIAIS
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ESPECIAIS

(impermeabilizar, desacoplar, reduzir o ruído de impacto
e compensar a pressão do vapor do suporte)

dessolidarização
exteriores e interiores

DYSO

LÂMINA ANTIFISSURAS DESSOLIDARIZAÇÃO EXTREMA

DYSO é uma lâmina flexível para a dessolidarização
debaixo de cerâmica em espaços interiores e exteriores.
Especialmente concebida para ser instalada debaixo de
peças de grande formato e sobre piso radiante. Formada
por uma capa de elastómero construída em forma de célula
fechada, de forma a absorver os movimentos horizontais
do suporte. Revestida com fibras de polipropileno para
uma adesão ideal ao cimento cola C2 S1/S2 utilizado na
instalação.
1 mm

330 g/m2

A LÂMINA
ANTIFISSURAS
MAIS POTENTE
DO MERCADO
Alta dessolidarização
Especial peças grande formato
Máxima resistência à deformação
Resultados garantidos

5

Grés/porcelânico/
mármore/pedra natural
1. Apoio
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DYSO
4. Revestimento

Com piso radiante
1. Apoio
2. Malha piso radiante
3. Cimento cola classe C2 S1/S2
4. Lâmina DYSO
5. Revestimento
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Lâmina flexível
de dessolidarização sob
cerâmica para espaços
interiores

referência

descrição

apresentação

544017761

DYSO 7,5

Rolo de 1,5 x 5 m (7,5m2)

544016405

DYSO 15

Rolo de 1,5 x 10 m (15m2)

544017778

DYSO 30

Rolo de 1,5 x 20 m (30m2)

vantagens
•
•
•
•

Instalação fácil e rápida.
Diminui a transmissão de tensões provocadas por movimentos estruturais
provenientes da estrutura do pavimento.
Evita a formação de fissuras no pavimento.
Especial para colocação debaixo de peças de grande formato.

ESPECIAIS

LÂMINA DYSO
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características da lâmina DYSO
dessolidarização / crack bridging
EVITAM FISSURAS E RASGÕES POR RETRAÇÃO DE SUBSTRATOS CIMENTÍCIOS. Uma camada de compressão que não esteja completamente seca contém um
alto teor de humidade residual, razão pela qual irá produzir uma retração durante a secagem, com a consequente perda de volume.
EVITAM FISSURAS E RASGÕES POR DILATAÇÃO TÉRMICA DOS SUPORTES. As alterações de temperatura afetam diretamente os vários substratos e materiais,
provocando dilatações e retrações constantes. Estes movimentos transmitem-se entre a camada de compressão e o pavimento.
Pavimento

Pavimento

Cimento cola classe C2 S1/S2

Lâmina DYSO
Cimento cola classe C2 S1/S2

Apoio

Apoio

Sem lâmina DYSO

Suporta
fissuras
até

Com lâmina DYSO

Teste de tração real
Sem lâmina
LÂMINA DYSO

Outras lâmina s de
dessolidarização

As lâminas REVESTECH® têm uma
GARANTIA de 10 anos a partir da
data da emissão da fatura. Para
obter mais informações sobre as
nossas garantias, contacte o nosso
departamento comercial.
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instalación DYSO

2. Aplique cimento cola classe C2 S1/S2 com uma talocha dentada.
Aplique o adesivo pouco a pouco para evitar que seque. Não
instale, em circunstância alguma, a lâmina DYSO em cimento cola
semiendurecido.

ESPECIAIS

1. Verifique a estabilidade do suporte e limpe a superfície. O suporte não
deve conter elementos que possam dificultar a aderência da lâmina.

3. Coloque as lâminas umas contra as outras,
topo com topo, sem as sobrepor.

4. Pressione firmemente a lâmina DYSO
sobre o suporte com a ajuda da talocha,
removendo todas as eventuais bolhas de
ar que se tenham formado. ATENÇÃO: uma
vez instalada a lâmina, devemos garantir que
aderiu totalmente ao suporte.

5. Os azulejos cerâmicos podem ser
colocados imediatamente após a aplicação
da lâmina com um adesivo adequado para o
tipo de cerâmica que pretende colocar.

Vídeo
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dessolidarização
exteriores e interiores

DITEC 3

LÂMINA DE DESSOLIDARIZAÇÃO ANTIFISSURAS

3 mm

550 g/m2

Lâmina nodular de polietileno que incorpora geotêxteis
de polipropileno em ambos os lados, unidos sem cola.
Ideal para o desacoplamento de uma ampla variedade
de materiais de pavimento. A sua estrutura nodular
proporciona uma superfície laminada resistente à fissuração
do substrato, evitando assim a propagação de fissuras ao
pavimento que for instalado por cima.
DITEC 3 é um produto que soluciona a diminuição do stress
na instalação de pavimentos e os problemas derivados do
mesmo. Oferece uma melhor distribuição e diminuição da
tensão de compressão que atua sobre pontos específicos
do pavimento.

PAVIMENTOS
TOTALMENTE
PROTEGIDOS

NÃO

OK

1. Apoio
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DITEC 3
4. Revestimento

A SUPERFÍCIE COM NÓDULOS DEVE
ESTAR ORIENTADA PARA BAIXO.
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Perfeita dessolidarização

Também para exteriores

A nossa dupla base de desacoplamento
DITEC 3 é poderosamente eficaz na
dessolidarização entre o suporte e o
pavimento, oferecendo assim grandes
vantagens. Os geotêxteis dessolidarizam
as tijoleiras do substrato, protegendoas contra fissuras e movimentos do
mesmo. Os canais de ar entre os
nódulos ventilam o substrato e evitam a
formação de pressão de vapor.

DITEC 3 permite dessolidarizar
pavimentos para exterior, como
coberturas e terraços. Neste caso,
e se fosse necessário realizar uma
impermeabilização prévia, as juntas entre
chapas e com o perímetro devem ser
seladas com as tiras DRY80 BANDA 20
e cola cimentícia em dispersão acrílica
impermeável e elástica (A+B).

referência

descrição

apresentação

544015118

DITEC 3

Rolo de 1 x 30 m (30m2)

referência

descrição

apresentação

Saída vertical Ø 32-40
ralo 10x10 cm

544011493

DRY80 SUMI56 100 V

Caixa 1 un.
Lâmina 75 x 75 cm

Saída horizontal Ø 32-40
ralo 10x10 cm

544015392

DRY80 SUMI56 100 H

Caixa 1 un.
Lâmina 75 x 75 cm

Saída vertical Ø 40-50
ralo 15x15 cm

544010687

DRY80 SUMI56 150 V

Caixa 1 un.
Lâmina 75 x 75 cm

Saída vertical Ø 90-110
ralo 20x20 cm

544010694

DRY80 SUMI56 200 V

Caixa 1 un.
Lâmina 75 x 75 cm

Saída horizontal Ø 90-110
ralo 20x20 cm

544015385

DRY80 SUMI56 200 H

Caixa 1 un.
Lâmina 75 x 75 cm

Saída vertical Ø 90-110
ralo 25x25 cm

544010700

DRY80 SUMI56 250 V

Caixa 1 un.
Lâmina 75 x 75 cm

Saída vertical Ø 90-110
ralo 30x30 cm

544010717

DRY80 SUMI56 300 V

Caixa 1 un.
Lâmina 75 x 75 cm

referência

descrição

apresentação

544010731

CHAMINÉ

Caixa 1 un.
Lâmina 50 x 50 cm

referência

descrição

apresentação

544010632

DRY80 CORNERIN

2 un./saco

544010663

DRY80 CORNEROUT

2 un./saco

referência

descrição

apresentação

544010168

DRY80 BANDA 50

Rolo de 0,48 x 30 m

544010182

DRY80 BANDA 40

Rolo de 0,38 x 30 m

544010175

DRY80 BANDA 30

Rolo de 0,29 x 30 m

544010151

DRY80 BANDA 20

Rolo de 0,18 x 30 m

referência

descrição

544010748

DRY80 GÁRGULA 50

544015187

DRY80 GÁRGULA 75

544015613

DRY80 GÁRGULA 90

544015897

DRY80 GÁRGULA 110

apresentação
Caixa 1 un.
Lâmina 50 x 50 cm
Caixa 1 un.
Lâmina 50 x 50 cm
Caixa 1 un.
Lâmina 50 x 50 cm
Caixa 1 un.
Lâmina 50 x 50 cm

Lâmina nodular
de polietileno que
incorpora geotêxteis
de polipropileno em
ambos os lados

LÂMINA DITEC 3

ESPECIAIS

produtos complementares

DRY80 SUMI56

Chaminé de ventilação
para coberturas
CHAMINÉ DRY80

Reforço impermeável
para ângulos interiores
e exteriores
REFORÇO ÂNGULOS DRY80

Tira de união
perimétrica

TIRA DE UNIÃO DRY80

Acoplamento para
evacuação
horizontal

GÁRGULA DRY80

47

características lâmina DITEC 3
impermeabilização de substratos
DITEC 3 é uma lâmina de polietileno impermeável com uma densidade de difusão de vapor de água relativamente alta. Adequadamente colocada na junção entre
lâminas, bem como nas zonas de união de paredes ou outras estruturas verticais com pavimentos, funciona como lâmina de impermeabilização. DITEC 3 protege o

suporte contra a humidade ou a infiltração de substâncias que o possam prejudicar.

evaporação

evaporação

Pavimento
Cimento cola classe C2 S1/S2

Camada de compressão
húmida

Lâmina DITEC 3

Impermeabilização

Cimento cola classe C2 S1/S2

Apoio
(formação de desníveis)

Apoio
(formação de desníveis)

Sem lâmina DITEC 3

Com lâmina DITEC 3

dessolidarização/crack bridging
EVITAM FISSURAS E RASGÕES POR RETRAÇÃO DE SUBSTRATOS CIMENTÍCIOS. Uma camada de compressão que não esteja completamente seca contém um
alto teor de humidade residual, razão pela qual irá produzir uma retração durante a secagem, com a consequente perda de volume.
EVITAM FISSURAS E RASGÕES POR DILATAÇÃO TÉRMICA DOS SUPORTES. As alterações de temperatura afetam diretamente os vários substratos e materiais,
provocando dilatações e retrações constantes. Estes movimentos transmitem-se entre a camada de compressão e o pavimento.
Pavimento

Pavimento

Camada de compressão
húmida

Cimento cola classe C2 S1/S2

Lâmina DITEC 3

Impermeabilização

Cimento cola classe C2 S1/S2

Apoio
(formação de desníveis)

Apoio
(formação de desníveis)

Sem lâmina DITEC 3

Com lâmina DITEC 3

compensação da pressão de vapor do apoio
Lâmina concebida para drenar a humidade que se acumula nos substratos. Os canais de ar interligados, que se encontram entre as cavidades da parte inferior,
permitem que qualquer humidade no substrato se evapore, evitando danos na superfície.
Pavimento

Pavimento

Lâmina DITEC 3
Cimento cola classe C2 S1/S2

Apoio
(formação de desníveis)

Apoio
(formação de desníveis)

Sem lâmina DITEC 3

Com lâmina DITEC 3

distribuição das cargas
DITEC 3 é uma lâmina de polietileno impermeável com uma densidade de difusão de vapor de água relativamente alta. Adequadamente colocada na junção entre
lâminas, bem como nas zonas de união de paredes ou outras estruturas verticais com pavimentos, funciona como lâmina de impermeabilização. DITEC 3 protege o
suporte contra a humidade ou a infiltração de substâncias que o possam prejudicar.

Pavimento
Camada de compressão
húmida
Impermeabilização

Pavimento

Apoio
(formação de desníveis)

Apoio
(formação de desníveis)

Cimento cola classe C2 S1/S2

Lâmina DITEC 3
Cimento cola classe C2 S1/S2

Sem lâmina DITEC 3
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Com lâmina DITEC 3

instalação DITEC 3

2. Delimite, meça e corte as partes.

3. Cubra o suporte com cimento cola C2
S1/S2. Adira bem a lâmina ao suporte e
certifique-se de que remove com a talocha
todas as bolhas de ar que eventualmente se
formem.

5. Efetue as uniões entre as lâminas com
DRY50 BANDA 13 e adesivo impermeável
e elástico em base cimentícia.

6. Vede a tira com outra demão de adesivo
impermeável e elástico na base cimentícia
(dupla vedação).

8. Utilize os vários complementos DRY80
CORNERIN, CONEROUT e SUMI56
para resolver os pontos individuais.

9. Coloque o pavimento diretamente com
cimento cola C2 S1/S2 e fixe o rodapé.

ESPECIAIS

1. Limpe o suporte. Para uma limpeza mais
eficaz, convém utilizar soda cáustica.

4. Coloque as lâminas umas contra as outras,
topo com topo.

7. Faça as uniões com os paramentos verticais
com DRY80 BANDA, sobrepondo-a, no
mínimo, 10 cm à lâmina DITEC 3.

As lâminas REVESTECH® têm
uma GARANTIA de 10 anos a partir
da data da emissão da fatura. Para
obter mais informações sobre as
nossas garantias, contacte o nosso
departamento comercial.
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multifunção
exteriores e interiores

ACU200
LÂMINA MULTIFUNÇÃO

2 mm

950 g/m2

Sistema multifunção para impermeabilizar, desacoplar,
reduzir o ruído de impacto e compensar a pressão do
vapor do suporte. ACU200 é uma lâmina produzida com
a tecnologia de extrusão mais recente para o fabrico de
compósitos. É formada por 4 camadas diferentes que se
unem para conseguir satisfazer as necessidades requeridas
atualmente pelo Código Técnico da Edificação (CTE) tanto
em interiores como em exteriores.

MUITO
MAIS DO QUE
IMPERMEABILIZAR
Impermeabilização
Dessolidarização
Insonorização
Barreira de vapor

1. Apoio
2. Cimento cola
classe C2 S1/S2
3. Lâmina ACU200
4. Revestimento

Barreira de vapor

Isolamento de gretas

A sua lâmina impermeável intermédia evita que as humidades do
subsolo passem para o pavimento e as juntas, evitando a formação de
eflorescências por capilaridade e bolores. Alguns sais hidrossolúveis
podem ser transportados por capilaridade através dos materiais
porosos e ficar depositados na sua superfície, uma vez evaporada a
água por ação dos raios solares e/ou do ar, causando eflorescência.

Absorve as fraturas que se possam produzir no suporte e as gretas
horizontais até 4 mm. Pode tapar as gretas existentes, absorvendo
os movimentos que possam ser produzidos. O instituto norteamericano TCNA certifica a ACU200 como HIGH PERFORMANCE,
em conformidade com a norma ANSI A118.12 System Crack
Resistance Test.

Multifunção

Multifunção sem impermeabilização

A fim de reforçar o sistema Multifunção desta lâmina e torná-la
impermeabilizante, desacoplamento, insonorização e suportar a
compensação a pressão de vapor. É essencial colocar DRY50 BANDA
13X30 nas articulações, mais DRY80 BANDA e ACUBAND no
perimetral.

No caso de não precisar de impermeabilização, só seria necessário
colocar CINTEX nas juntas e ACUBAND no perímetro*.

COM IMPERMEABILIZAÇÃO
1

SEM IMPERMEABILIZAÇÃO*
6

3

7
3

5

2

4
4

8
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1. DRY80 BANDA
2. ACU200
3. ACU BAND
4. Cimento cola C2 S1/S2
5. DRY50 BANDA 13x30
6. SEALPLUS
7. Pavimento
8. Apoio

2

5
4

1

4
6

1. ACU200
2. ACU BAND
3. CINTEX
4. Cimento cola
C2 S1/S2
5. Pavimento
6. Apoio

referência

descrição

apresentação

544010229

ACU200 20

Rolo de 1,5 x 20 m (30 m )

544010212

ACU200 10

Rolo de 1,5 x 10 m (15 m )

544010205

ACU200 5

Rolo de 1,5 x 5 m (7,5 m )

referência

descrição

apresentação

544010632

DRY80 CORNERIN

2 un./saco

544010663

DRY80 CORNEROUT

2 un./saco

referência

descrição

apresentação

544010168

DRY80 BAND 50

Rolo de 0,48 x 30 m

544010182

DRY80 BAND 40

Rolo de 0,38 x 30 m

544010175

DRY80 BAND 30

Rolo de 0,29 x 30 m

544010151

DRY80 BAND 20

Rolo de 0,18 x 30 m

referência

descrição

apresentação

544010113

DRY50 BAND 13X30

Rolo de 30 m x 12,7 cm (1 un.)

544010120

DRY50 BAND 13X5

Rolo de 5 m x 12,7 cm (1 un.)

referência

descrição

apresentação

SEALPLUS 6

Frasco de 6 kg

2

Lâmina multifunção
2

2

LÂMINA ACU200

Reforço impermeável
para ângulos interiores
e exteriores
DRY80 CORNERIN/OUT

Tira de união
perimétrica

ESPECIAIS

produtos complementares

DRY80 BANDA

Faixa impermeável
para as juntas

DRY50 BANDA

544010670
ADESIVO SEALPLUS 6

DESEMPENHO Desempenho prático de um balde de 6 kg ≈ 35-40m2 de superfície.
COBERTURAS Rendimento teórico de 1 kg ≈ 6-6,5 metros lineares de junta.

Adesivo especial
para juntas

SEALPLUS 0600
544012858
ADESIVO SEALPLUS 0600

ACU BAND

Blister de 600 ml

DESEMPENHO Desempenho prático de um blister: 600 ml ≈ 4-5 m2 de superfície.
COBERTURAS Rendimento teórico de 600 ml ≈ 4,5-5 metros lineares de junta.

Faixa perimétrica
autoadesiva de espuma
de polietileno para evitar
pontes acústicas

referência

descrição

apresentação

544010755

ACU BAND

Rolo de 48 mm x 20 m

Fita autoadesiva para tapar
juntas, fabricada com
geotêxtil para uma melhor
aderência ao cimento

referência

descrição

apresentação

544015217

CINTEX 50

Rolo de 5 cm x 50 m

CINTEX 50

51

características da lâmina ACU200
impermeabilização de substratos
EVITAM FISSURAS E RASGÕES PELA HUMIDADE NA CAMADA DE COMPRESSÃO E NO PAVIMENTO. Devido a serem colocadas como último elemento do
conjunto do suporte, mantêm todo o substrato seco, evitando a sua degradação, principalmente pelos ciclos de evaporação da humidade que se acumula no
conjunto.
evaporação

evaporação

Pavimento
Cimento cola classe C2 S1 flexível

Camada de compressão
húmida

Lâmina ACU200

Impermeabilização

Cimento cola classe C2 S1 flexível

Apoio
(formação de desníveis)

Apoio
(formação de desníveis)

Sem lâmina ACU200

Com lâmina ACU200

dessolidarização/crack bridging
EVITAM FISSURAS E RASGÕES POR RETRAÇÃO DE SUBSTRATOS CIMENTÍCIOS. Uma camada de compressão que não estiver completamente seca contém um
alto teor de humidade residual, razão pela qual irá produzir uma retração durante a secagem, com a consequente perda de volume.
EVITAM FISSURAS E RASGÕES POR DILATAÇÃO TÉRMICA DOS SUPORTES. As alterações de temperatura afetam diretamente os vários substratos e materiais,
provocando dilatações e retrações constantes. Estes movimentos transmitem-se entre a camada de compressão e o pavimento.
Pavimento

Pavimento

Camada de compressão
húmida

Cimento cola classe C2 S1 flexível

Lâmina ACU200

Impermeabilização

Cimento cola classe C2 S1 flexível

Apoio
(formação de desníveis)

Apoio
(formação de desníveis)

Sem lâmina ACU200

Com lâmina ACU200

compensação da pressão de vapor do apoio
Pavimento

Pavimento

Lâmina ACU200
Cimento cola classe C2 S1 flexível

Apoio
(formação de desníveis)

Apoio
(formação de desníveis)

Sem lâmina ACU200

Com lâmina ACU200

insonorização
Lâmina ACU200
Cimento cola classe C2 S1 flexível

Apoio
(formação de desníveis)

Apoio
(formação de desníveis)

Sem lâmina ACU200
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Com lâmina ACU200

instalação da ACU200

2. Delimite, meça e corte as partes.

3. Cubra o suporte com cimento cola C2 S1.
Adira bem a lâmina ao suporte e certifique-se
de que remove com a talocha todas as bolhas
de ar que eventualmente se formem.

4. Coloque as lâminas umas contra as outras,
topo com topo.

5. Faça as uniões entre as lâminas com as
tiras DRY50 BANDA 13 e adesivo SEALPLUS.

6. Vede as tiras com outra demão de adesivo
SEALPLUS (dupla vedação).

7. Faça as uniões com os paramentos verticais
com DRY80 BANDA, sobrepondo-a, no
mínimo, 10 cm à lâmina ACU200.

8. Utilize os vários complementos DRY80
CORNERIN, CONEROUT e SUMI56
para resolver os pontos individuais.

9. Coloque o pavimento diretamente
com cimento cola C2 S1 e fixe o rodapé.

ESPECIAIS

1. Limpe o suporte. Para uma limpeza mais
eficaz, convém utilizar soda cáustica.

As lâminas REVESTECH® têm uma
GARANTIA de 10 anos a partir da
data da emissão da fatura. Para
obter mais informações sobre as
nossas garantias, contacte o nosso
departamento comercial.

*SEALPLUS: para a sua aplicação é recomendado o uso de luvas.
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drenagem
exteriores

DRAIN

LÂMINA DE DRENAGEM

Lâmina nodular de polietileno de alta densidade (PEAD)
com geotêxtil de polipropileno aderido na parte inferior.
Os nódulos têm uma altura de 10 mm. Imputrescível e
resistente à deformação de -40 a +80 °C.

740 g/m2

11 mm

NÃO

EXCELENTE
RENDIMIENTO
DE DRENAGEM

OK

COLOQUE A SUPERFÍCIE COM
NÓDULOS VIRADA PARA BAIXO

5

1. Apoio
2. Cimento cola classe C2 S1/S2
3. Lâmina DRY80
4. Lâmina DRAIN
5. Pavimento

100 mm

7

10
70 mm
10
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7

Lâmina nodular de
polietileno de alta
densidade (PEAD)
com geotêxtil de
polipropileno com
adesão à parte inferior.
Os nódulos têm
uma altura de 10 mm.

544016429

descrição

apresentação

DRAIN

Rolo de 0,96 m x 12,5 m (12 m2)

vantagens
•
•
•
•
•
•
•

Instalação fácil e rápida.
Inalterável na presença de agentes químicos do solo.
Imputrescível.
Grande durabilidade ao oferecer resistência contra a humidade e as agressões externas.
Proteção da impermeabilização relativamente à perfuração de aterros.
Drenagem permanente, graças à câmara que se cria entre a estrutura modular de PEAD
e o geotêxtil.
O geotêxtil absorve e filtra a água do solo, evitando o entupimento do sistema de
drenagem e facilitando a evacuação da água para os ralos.

ESPECIAIS

referência
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impermeabilização transpirável
telhados inclinados

AIR

SISTEMAS TRANSPIRÁVEIS DE IMPERMEABILIZAÇÃO

AIR é uma membrana de várias camadas impermeável e
respirável, leve e resistente, composta por poliolefinas
termoplásticas. AIR é altamente eficaz para a proteção
contra a humidade provocada por infiltrações e evita
a formação de humidade por condensação debaixo de
telhados inclinados. É adequada para ser utilizada debaixo
de telhas ou telhado de xisto, em todos os tipos de
cobertura inclinada, fria ou quente, sobre base de betão, de
madeira ou de painéis "sandwich".
0,45 mm

135 g/m2

CASAS SECAS,
AMBIENTES
SAUDÁVEIS
3

1. Painel de isolamento
2. Lâmina AIR
3. Estrutura reforçada de apoio
4. Ventilação
5. Barreira de vapor
6. Vigas

1
2
4
5

6
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Transpirável

Bom para a economia

Por ser impermeável à água e permeável
ao vapor de água, protege o isolamento
e a estrutura da ação da água da chuva
ou da neve infiltrada pelo vento ou
proveniente de fugas, evitando a sua
deterioração.

Instalada em combinação com uma
barreira de vapor adequada, melhora
a eficiência do isolamento, o que se
traduz em poupança e cria um ambiente
saudável e confortável.

Total impermeabilidade à água.
Alta permeabilidade ao vapor.
Barreira eficaz contra o vento.
Temperaturas de uso de -40 a 80 °C.
Boa resistência a rasgões.
Apto para instalação com pregos.
Peso e espessura reduzidos.
Fácil de manusear e instalar.
Material facilmente reciclável.

Membrana de várias
camadas impermeável
e respirável, leve e
resistente, composta
por poliolefinas
termoplásticas.

referência

descrição

apresentação

544010762

AIR 135

Rolo de 1,5 x 50 m (75 m2)

Instalação
• Deve ser manuseada com cuidado para evitar furos ou rasgões.
Caso se produzam, repare-os com fita adesiva.
• Estenda a lâmina AIR em paralelo à cumeeira e aplique-a a partir do
beiral para cima. Pode fixar-se diretamente com pregos (não agrafos)
ou pela malha da estrutura de suporte da proteção final.
• Sobreponha cada secção estendida horizontalmente sobre a secção
inferior. As sobreposições devem ser de 10 a 15 cm em inclinações
superiores a 45 % e de, pelo menos, 20 cm em inclinações inferiores.
Na cumeeira, a sobreposição deve ser de 20 a 40 cm.
• Em superfícies descontínuas, aplique AIR apoiando-a nas vigas. As
uniões em sentido transversal (fim do rolo) devem realizar-se sobre
um ponto de apoio e a sobreposição deve ser igual à distância entre
os apoios. Em superfícies contínuas a sobreposição transversal (fim do
rolo) deve ser, pelo menos, de 20 cm.
• Todos os pontos de rutura da continuidade da lâmina
(sobreposições, respiradouros, chaminés, claraboias, tubagens,

etc.) devem ser cuidadosamente rematados e vedados com fita
adesiva. A flexibilidade e a facilidade de corte de AIR, assim como
a sua reduzida espessura, permitirão um acabamento e um ajuste
perfeitos.

ESPECIAIS

LÂMINA DRAIN

• AIR pode instalar-se diretamente sobre coberturas quentes com
isolamento ou base de painéis. Deverá ser instalada uma barreira
de vapor debaixo do isolamento. Deve assegurar-se uma ventilação
suficiente na cobertura, em conformidade com os requisitos e as
normas técnicas de construção.
• AIR é um produto destinado a ser utilizado na construção debaixo
da cobertura final de telhados inclinados. Graças ao seu alto índice
de transpiração, pode ser montado em conjunto com sistemas de
isolamento térmico, sem a necessidade de aberturas de ventilação
entre a lâmina e o isolamento.
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instalação de relva artificial
faixas de união

GARDEN TAPE e JOINT
SOLUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE RELVA ARTIFICIAL

Membranas geotêxteis multicapa impermeáveis, formadas
por poliolefinas termoplásticas. Tanto JOINT como
GARDEN TAPE são altamente eficazes na instalação de
relva artificial, apresentando uma grande resistência à
tração, boa aderência à cola e proteção contra a humidade
em qualquer tipo de instalação, quer seja decorativa ou
desportiva.

IMPERMEÁVEL,
RESISTENTE E
MUITO ESTÁVEL

1. Relva artificial
2. Adesivo bicomponente especial para relva
3. Tira de união JOINT / JOINT-S /GARDEN TAPE*
4. Terreno
* MATERIAIS UTILIZADOS APENAS PARA REALIZAR AS JUNÇÕES DA RELVA ARTIFICIAL

58

Impermeável à água e à cola
Boa estabilidade dimensional
Boa resistência a rasgões
Muito pouca espessura
Fácil corte e manuseio
Boa aderência da cola
Fibra numa ou em ambas as faces
Imputrescível e à prova de bolor
Material fácil de reciclar

0,40 mm

180 g/m2

JOINT

0,50 mm

210 g/m2

JOINT-S

0,60 mm

referência

descrição

presentación

Banda de união

544011349

GARDEN TAPE

Rolo de 30 cm x 100 m

Banda de união reforçada

544011363

JOINT

Rolo de 30 cm x 100 m

Banda de união reforçada
dupla face

544011370

JOINT-S

Rolo de 30 cm x 100 m

260 g/m2

Instalação
• Deve ser manuseada com cuidado para evitar furos ou rasgões.
Caso se produzam, repare-os com fita adesiva.
• Estenda JOINT / GARDEN TAPE na zona a unir. Aplique a cola
e proceda à união, de acordo com as instruções do fabricante.
• Ao utilizar JOINT / GARDEN TAPE em combinação com a fita
JOINT-S, utilize a JOINT-S, de dupla face aderente, para efetuar
as uniões da relva. Na colocação das linhas de marcação, que só
devem aderir numa face, utilize a fita JOINT / GARDEN TAPE.

• Conserve a embalagem original até utilizar o produto. JOINT
/ GARDEN TAPE não possuem proteção contra a radiação
ultravioleta, pelo que deverá ser evitada a sua exposição
prolongada ao sol até ao momento da instalação.

ESPECIAIS

GARDEN TAPE

• O armazenamento deverá ser feito num lugar fresco e seco,
protegido contra a luz direta do sol. Devidamente conservada,
as suas características não se alteram com o tempo.

• A unificação (fim do rolo) pode ser feita sobrepondo a fita e
unindo-a com pregos, agrafos ou fita adesiva.
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IMPERMEABILIZAÇÃO E DESIGN EM

BASES DE DUCHE
CERÂMICAS

61

62

placa invisível level

base de duche com pendentes DRY50 linear

base de duche com pendentes, ralo oculto linear level

base de duche com pendentes DRY50 sumi

base de duche com pendentes, ralo oculto sumi level

base de duche com pendentes DRY50 linear mc

base de duche com pendentes DRY50 linear revestível

base de duche com pendentes DRY50 linear slim
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tipos de duchas
Bases de duche sem degraus, sem
obstáculos; bases de duche cerâmicas que
permitem viver uma verdadeira sensação de
liberdade, num espaço de solo homogéneo
escolhido a seu gosto. Um prazer diário, de
que não poderá prescindir.
Graças às bases de duche totalmente planas
com as nossas placas invisíveis level e graças
às nossas bases de duche em pendente com
ralos ocultos level ou com sistemas DRY50
(grelhas quadradas, lineares e revestíveis, de
vários modelos). Com estes conseguimos a
máxima liberdade, elegância e design.
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base de
duche
placa
invisível
level
A placa prefabricada level é invisível porque
fica coberta pelo pavimento escolhido. A
estética final é um piso de base de duche
totalmente plano e ao mesmo nível do resto
da casa de banho. Os pendentes da base de
duche permanecem ocultos sob o pavimento,
recebendo a água que passa através das juntas
e que é evacuada por fim pelo ralo. Inclui
ralo com sifão horizontal, situado no centro
da placa e posicionável a 360°. Um sistema
inovador em bases de duche integradas que
se adapta a qualquer estilo.

DUCHES CERÂMICAS

pendentes ocultas

PATENTE N°: ES 2585849

Para o guia de instalação,
consulte a página 128.
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espaço diáfano
Sem obstáculos. Em que a base de duche se integra na casa de
banho e a casa de banho na base de duche, formando um todo.
Um espaço homogéneo, amplo e acessível, sem separações,
fiel ao design funcional e elegante.
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máximo conforto

DUCHES CERÂMICAS

Com ausência de degraus e pendentes. Com a liberdade de
movimentos, sendo uma base de duche totalmente plana, ao nível
do resto da casa de banho. Perfeita para pessoas com mobilidade
reduzida. Ideal para aqueles que procuram aquela sensação de
liberdade dada por uma base de duche verdadeiramente integrada.
Onde viver diariamente o luxo da absoluta comodidade.

69

máxima limpeza
A placa level, além de ter uma superfície com autolimpeza e
com tratamento sanitário antibactérias e fungicida, dispõe de
um sistema para elevar facilmente o pavimento, permitindo
assim o acesso ao interior da placa e ao sifão do ralo.
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escolher medidas
As diferentes medidas da placa level permitem instalar diversos
formatos de pavimento, desde que se cubra pelo menos uma das
distâncias da placa, seja em comprimento, seja em largura (consoante
convier). Se entre as medidas apresentadas (página 34) não encontrar
a que necessita, fazemos placas level à medida. A cerâmica a escolher
será preferivelmente um pavimento de porcelana.
Para selecionar as medidas da placa e do pavimento,
consulte as páginas 91-93
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bases
de duche
com
pendente
Ou com pendente de quatro águas com ralo
oculto sumi level, ou com grelha quadrada
de aço. Ou ainda com pendente de uma ou
duas águas, com ralo oculto linear level ou
com grelha de aço linear DRY50.
Ao contrário das placas prefabricadas, os
nossos sistemas são válidos para qualquer
medida de base de duche, sendo uma
solução totalmente flexível relativamente às
dimensões da casa de banho.
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As soluciones da Revestech instalam-se com
diferentes tipos de drenagem e grelhas para
que a sua base de duche seja a base de duche
que mais lhe agradar.

No que é invisível, os ralos da Revestech
oferecem altas prestações, tanto pela sua
fácil instalação como pela sua perfeita
funcionalidade.
No que é visível, tanto os ralos ocultos
(sistema level) como os kits DRY50 com
diferentes desenhos de grelha definem uma
ampla variedade de acabamentos com fatores
comuns: comodidade e elegância.

73

74

base de
duche
linear
level
ralo oculto linear
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O linear level recebe a água através das
pendentes e evacua-a através das juntas
do pavimento até chegar à base level e
ao ralo. As características são idênticas à
da placa invisível level exceto quanto às
menores dimensiones e por ficar delimitado
numa base de duche com pendentes. Um
conceito novo de ralo invisível, cómodo na
utilização e de estética distinta.

Para selecionar o kit de impermeabilização
adequado para a base de duche linear level
consulte as páginas 108 e 112-113.
Para o guia de instalação, consulte a página 129.
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base de
duche
sumi
level
ralo oculto quadrado
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O sumi level recebe a água das quatro
pendentes e evacua-a através das juntas
do pavimento. Tal como no linear level, as
características são idênticas às da placa
invisível level, exceto quanto às menores
dimensões e por ficar enquadrado numa
base de duche com pendente. Ideal para os
que apostam numa estética singular e num
toque com o chão sem contrastes.

Para selecionar o kit de impermeabilização
adequado para a base de duche sumi level
consulte as páginas 108 e 114-115.
Para o guia de instalação, consulte a página 129.
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base de
duche
grelha
linear
revestível
grelha “oculta”
DUCHES CERÂMICAS

A grelha coberta com o mesmo revestimento
cerâmico que o resto da casa de banho drena a
água pelas discretas ranhuras laterais que ficam
à vista. Um espaço de design, sem ressaltos.
Que integra todos os elementos, sempre
procurando superfícies minimalistas, linhas
vanguardistas e, sobretudo, o prazer pessoal de
ter uma base de duche que lhe agrada.

Para selecionar o kit de impermeabilização
adequado para a base de duche
de grelha revestível consulte
as páginas 108 e 116-117.
Para o guia de instalação, consulte a página 130.
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base de
duche
grelha
linear
pendente a uma água
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A canaleta num extremo da base de duche
recebe a água através de uma única pendente.
As bases de duche com drenagem linear
proporcionam uma estética de linhas simples
e atuais. Uma base de duche integrada,
cómoda e funcional realizada com materiais
de grande qualidade.

Para selecionar o kit de impermeabilização
adequado para a base de
duche de grelha linear consulte
as páginas 107-111 e 120-121.
Para o guia de instalação, consulte a página 130.
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base de
duche
grelha
sumi
pendentes a quatro águas
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O ralo central recebe a água através das
quatro pendentes. Para os que preferem a
drenagem de toda a vida. Um ralo pontual
com quatro pendentes, que lhe permite
conservar esse ar clássico, mas renovado,
na sua base de duche.

Para selecionar o kit de impermeabilização
adequado para a base de
duche de grelha quadrada consulte
as páginas 107-111 e 120-121.
Para o guia de instalação, consulte a página 131.
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base de
duche
grelha
linear mc
grelhas em microcimento
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A grelha coberta com o mesmo microcimento
que o resto da casa de banho drena a água
pelas discretas ranhuras laterais que ficam à
vista. Um design próprio da arquitetura mais
criativa, que procura uma superfície lisa,
sólida e elegante.

Para selecionar o kit de impermeabilização
adequado para base de duche de
grelha linear mc consulte
as páginas 107-111 e 122-123.
Para o guia de instalação, consulte a página 131.
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ducha
grelha
linear
slim
grelhas mais finas
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Seguindo a estética de uma única pendente,
as grelhas lineares slim são mais finas. A
sua discreta presença torna-as um recurso
elegante, que dá um toque especial ao design
global da base de duche.

Para selecionar o kit de impermeabilização
adequado para a base de
duche de grelha linear slim consulte
as páginas 107-111 e 124-125.
Para o guia de instalação, consulte a página 131.
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informação técnica
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Como escolho o
tamanho da placa
level e o pavimento
adequado para a minha
base de duche?
escolha da medida
1_comprimento da placa:
A medida da placa level deve ajustar-se à zona de drenagem.

Qual é a minha zona de drenagem?
É a que corresponde à área de queda direta da coluna de água; superfície que pode
variar de tamanho em função do tipo, medida e posição da cabeça do chuveiro.
Coluna de água + Zona de segurança = ZONA DE DRENAGEM.

BASE DE DUCHE COM CABEÇA DE CHUVEIRO DE PAREDE ATÉ 35 CM.
até 35 cm

Recomendamos um
comprimento
de 90 cm

60 cm

30 cm

Coluna de água

Zona de Segurança

ref. placa level 70x90
ref. placa level 80x90
ref. placa level 90x90
ref. placa level 90x100
ref. placa level 90x120
ref. placa level 90x140

Secagem

PLACA LEVEL

DUCHES CERÂMICAS

base de
duche
placa
invisível
level

BASE DE DUCHE COM CABEÇA DE CHUVEIRO DE PAREDE ATÉ 60 CM.
Recomendamos um
comprimento
de 100 cm

até 60 cm

70 cm
Coluna de água

30 cm
Z. Segurança

Secagem

PLACA LEVEL

ref. placa level 60x100
ref. placa level 70x100
ref. placa level 80x100
ref. placa level 90x100
ref. placa level 100x100
ref. placa level 100x120
ref. placa level 100x140

BASE DE DUCHE COM 1 CABEÇA DE CHUVEIRO DE TETO.
Recomendamos um
comprimento
mínimo de 120 cm

35 cm
Z. Segurança

50 cm
Coluna de água

35 cm
Z. Segurança

Secagem

PLACA LEVEL

ref. placa level 70x120
ref. placa level 80x120
ref. placa level 90x120
ref. placa level 100x120
ref. placa level 100x140

BASE DE DUCHE COM DUPLA CABEÇA DE CHUVEIRO DE TETO.
Recomendamos
para cada placa um
comprimento de 120 cm

35 cm
Z. Segurança

50 cm
Coluna de água
PLACA LEVEL

35 cm
Z. Segurança

35 cm
Zona fixa

Z. Segurança

50 cm
Coluna de água

35 cm
Z. Segurança

PLACA LEVEL
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2_largura da placa
A medida da largura da placa level deve ajustar-se à largura da base de duche.
No caso de a largura da base de duche ter de ser diferente das medidas padrão
da placa level, pode ser pedida uma placa à medida (ver página 41, fabrico à
medida) ou colocar-se uma zona fixa para completar esse espaço: ver casos
especiais, ponto 5.

3_medida do pavimento
Pode-se escolher qualquer pavimento cerâmico com uma largura mínima de 8 cm.
O comprimento dependerá da placa selecionada (ver tabela).

medidas
da plato

medidas do
pavimento cortado

A
ancho plato
largura da
placa
(cm)

B
comprimento
da placa
(cm)

60

comprimento do
pavimento (cm)
C
disposição
horizontal

D
disposição
vertical

100

56,2

96,2

70

90

66,2

86,2

70

100

66,2

96,2

70

120

66,2

116,2

80

90

76,2

86,2

80

100

76,2

96,2

80

120

76,2

116,2

80

140

76,2

136,2

90

90

86,2

86,2

90

100

86,2

96,2

90

120

86,2

116,2

90

140

86,2

136,2

100

100

96,2

96,2

100

120

96,2

116,2

100

140

96,2

136,2

≥8

C
A
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disposição
horizontal

B

largura do
pavimento (cm)

D
A

disposição
vertical

B

4_medida da divisória
A divisória deverá ter, no mínimo, o tamanho do comprimento da placa level.

5_casos especiais
Espaço livre
Em reformas ou reabilitações, quando a superfície da que se dispõe para a
instalação for maior do que a medida da nossa placa level e ficar um espaço livre,
coloca-se uma zona fixa de pavimento, com uma ligeira pendente de 0,5%, para
completar esse espaço.
exemplo:

zo
n

a fi
ja

cm

Temos um espaço de
87 cm.

m

80

7c

IInstala-se a placa level de
80 x 90 cm e coloca-se uma zona fixa
de pavimento de 7 x 90 cm.
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cm

Saltar um obstáculo
Quando na superfície da instalação existe um obstáculo, como uma coluna ou
qualquer elemento que obstaculize, colocam-se zonas fixas de pavimento com
uma ligeira pendente de 0,5%, para contornar a placa.
exemplo:

ja

a fi

n
zo

zo
n

a fi
ja

Temos uma coluna
que obstaculiza.

Instala-se a placa level e colocam-se
duas zonas fixas de pavimento
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plato level
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descrição

3
8
4

1
5

Kit completo para a construção de uma placa de base de duche plana,
100% estanque, para encastrar, indicado para revestir qualquer base de
duche com o mesmo pavimento, sem pendentes nem degraus, com
evacuação da água através das juntas do pavimento.
Versatilidade: permite instalar diversos formatos de cerâmica, desde
que se cubra pelo menos uma das distâncias da placa, seja em
comprimento ou em largura (conforme convier). De preferência,
revestimento de mosaico.
Limpeza: superfície com autolimpeza, com tratamento sanitário
antibactérias. Além de não ter juntas, evita as eflorescências típicas que
aparecem nos pontos de encontro das placas.

2

Manutenção: dispõe de um sistema de suportes para elevar facilmente
o pavimento, permitindo o acesso ao interior da placa e ao sifão de
escoamento. Para a limpeza do pavimento escolhido, seguir as
instruções do fabricante.

6

Isolamento de ruído de impacto: a junta perimétrica de 4 mm isola a
placa em todos os seus pontos de encontro, atenuando a transmissão
de ruído de impacto.

7
PATENTE N°: ES 2585849

1. placa
2. ralo sifónico
3. faixa perimétrica impermeável
4. peça de remate paredes (instalação opcional)
5. suportes para cerâmica
6. adesivo REVESTECHflex
7. protetor em instalação
8. chave para limpeza
ATENÇÃO: a cerâmica utilizada para colocar na placa
terá de ter as características essenciais adequadas
para satisfazer os requisitos relacionados com a
marcação CE na categoria de bases de duche.

vantagens
· Invisível.
· Impermeável.
· Totalmente plano.
· Superfície com autolimpeza e
tratamento sanitário antibactérias.
· Isolante acústico.

_altura de construção:86 mm
_saída: horizontal Ø40h
_evacuación: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274
_composición: poliuretano de altas prestaciones

Faixa
DRY50

Revestimento parede

PAREDE

C2 C2

4 mm

26 mm

4 mm

Revestimento placa

Revestimento placa

PLACA LEVEL

SUPORTE CERÁMICA

86 mm

REVESTIMENTO
BASE DE DUCHE

SUPORTE CERÂMICA

C2
60 mm

REVESTECHFLEX

SUPORTE
15 mm
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limite/guia

SUPORTE
limite/guia

C2
C2

Faixa
DRY50
REVESTECHFLEX

15 mm

componentes
1. placa
_altura:
26 mm
_material:
poliuretano de alto desempenho

Vista superior

Vista inferior
60 a 100 cm

90 a 140 cm

Pendente
≥2%
consoante
formatos

DUCHES CERÂMICAS

Dispõe de ranhuras em forma de cauda
de andorinha para melhorar o agarrar do
cimento-cola tipo C2.S1/S2.

Ø90

Posição do ralo: CENTRAL

Vista lateral

31 mm

26 mm

9 mm

24 mm

26 mm

Desenho de secção de uma das pendentes

6 mm

Características essenciais

Benefícios

Especificações
técnicas harmonizadas

Aptidão para limpeza

Clase 1

EN 14527:2016

Durabilidade

Clase 1

EN 14527:2016

REVESTECH
C/ La Rioja, 4 - 03006
ALICANTE - ESPANHA
18
005-DdP-2018/11/12
EN 14527:2016
PACA LEVEL
Uso doméstico,
para higiene pessoal
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2. ralo

sifónico

descrição
Ralo sifónico (convertível em não sifónico) para a placa invisível level
que incorpora saída HORIZONTAL (40 mm). Coloca-se centrado na
placa e é posicionável a 360°.

_altura de instalação do ralo: 60 mm
_saída: horizontal Ø40h
_evacuação: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274
_composição: polipropileno

Ø 86 mm

PLACA LEVEL

60 mm

Ø 40 mm
1½”

PLACA LEVEL

altura de
instalação do
ralo: 60 mm
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3. faixa

perimétrica

Faixa de união DRY50 de 0,13 x 5 m para o tratamento e impermeabilização dos pontos de encontro com os parâmetros horizontais e
verticais.

4. peça de remate paredes
Remate compacto em pvc de 14 mm x 14 mm. Atua como remate para
um melhor acabamento. A sua parte inferior em cauda de andorinha
favorece o agarrar do adesivo REVESTEChflex. Incluem-se 2 unidades
do tamanho mais comprido da placa. Ver página 104.

5. suportes

para a cerâmica

Suportes em pvc que servem como fixação do pavimento à placa.
Evitam o movimento das peças e facilitam a sua elevação para a limpeza
da mesma. Incluem-se 2 unidades do tamanho mais comprido da placa.
Ver página 102.

REVESTECHflex

DUCHES CERÂMICAS

6. adesivo

Adesivo com base em silanos modificados, de alto desempenho, para
a colagem da cerâmica sobre os perfis, e da faixa perimétrica sobre o
beiral da placa (cartucho de 310 ml.)

7. protetor

em instalação

Placa protetora em EPS de baixa densidade, para evitar a deterioração
da placa na fase de instalação.

8. chave

para limpeza

Ferramenta fabricada em aço inoxidável 306, para facilitar a elevação
das peças cerâmicas.
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dados técnicos
ralo level

norma

unidade

Saída

Horizontal

Diâmetro de saída

mm

40

l/s

0,5

unidade

valor

Velocidade de descarga

Caudal de acordo com a norma
UNE-EN 274

Composição

Polipropileno

placa level

norma

MATERIAL DE ENCHIMENTO:
Classificação de fogo

EN 13501-1

E

REVESTIMENTO DA PLACA:
Ensaio de comportamento ao fogo

DIN 4102-98 parte 1

B2

Resistência à compressão
SEM pavimento

EN 826

kPa

2000

E-Modulus

EN 826

kPa

55000

Resistência à tensão

EN 1607

kPa

1500

E-Modulus

EN 1607

kPa

40000

Resistência transversal à tração

EN 12089

kPa

2500

Módulo de cisalhamento

EN 12090

kPa

600

Condutividade térmica a 10°C

EN 12667

W/mK

0,030*

°C

-70 +130

Temperaturas limite de uso

*Os valores de condutividade térmica definiram-se com a norma EN 12667 em 6 semanas a 10°C de temperatura média.
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valor

ensaio

norma

resultados

TRANSMISSÃO DE VAPOR DE ÁGUA
(Determinação das propriedades)

UNE-EN 1931:2001

μ = 2496

ESTANQUEIDADE À ÁGUA

EOTA TR003

Estanque

RESISTÊNCIA A DANOS MECÂNICOS
Resistência a puncionamento dinâmico

EOTA TR 006

Sem rutura

RESISTÊNCIA A DANOS MECÂNICOS (perfuração)
Resistência a puncionamento estático

EOTA TR 007

Sem rutura

RESISTÊNCIA À FADIGA

EOTA TR 008

Sem rutura

RESISTÊNCIA AOS EFEITOS DAS BAIXAS
TEMPERATURAS (-10°C) Puncionamento dinâmico

EOTA TR 006

Sem rutura

RESISTÊNCIA MECÂNICA
Resistência ao envelhecimento por calor
(200 dias a 70 °C) – (puncionamento dinâmico)

EOTA TR 011

Sem rutura

RESISTÊNCIA À FADIGA
Resistência ao envelhecimento por calor
(200 dias a 70 °C)

EOTA TR 011 e EOTA TR 008

Sem rutura

RESISTÊNCIA AO ENVELHECIMENTO POR ÁGUA
Resistência ao envelhecimento (puncionamento)

EOTA TR 012 e EOTA TR 004

Sem rutura

resistência aos produtos químicos

exposição uma semana a temperatura ambiente

Álcoois

Não recomendados

Gasolina, diesel

Sem danos aparentes

Tolueno, xilol

Não recomendados

Água 82°C durante 14 dias

Sem danos aparentes

Água salgada a 10%, 50°C, 14 dias

Sem danos aparentes

Ácidos sulfúrico, clorídrico, fosfórico (< 10%)

Sem danos aparentes

Hidróxidos sódico, potássico (< 10%)

Há danos aparentes

Ácido acético < 10%

Sem danos aparentes

DMF, acetona, THF

Não recomendados

referências padrão

1.

referência

descrição

medida

544015941

PLACA LEVEL 60x100

60 x 100 cm

544015200

PLACA LEVEL 70x90

70 x 90 cm

544015958

PLACA LEVEL 70x100

70 x 100 cm

544015965

PLACA LEVEL 70x120

70 x 120 cm

544015156

PLACA LEVEL 80x90

80 x 90 cm

544015224

PLACA LEVEL 80x100

80 x 100 cm

544015231

PLACA LEVEL 80x120

80 x 120 cm

544015972

PLACA LEVEL 80x140

80 x 140 cm

544015248

PLACA LEVEL 90x90

90 x 90 cm

544015255

PLACA LEVEL 90x100

90 x 100 cm

544015194

PLACA LEVEL 90x120

90 x 120 cm

544015989

PLACA LEVEL 90x140

90 x 140 cm

544015309

PLACA LEVEL 100x100

100 x 100 cm

544015316

PLACA LEVEL 100x120

100 x 120 cm

544015996

PLACA LEVEL 100x140

100 x 140 cm

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

possibilidade de fabricação personalizada
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Placa integrável em cerâmica, com ralo sifónico horizontal (1), convertível em não sifónico..
Inclui: faixa perimétrica impermeabilizante (2), peças de remate de paredes (3), suportes para cerâmica (4), adesivo REVESTECHFLEX (5),
protetor em instalação (6) e chave para limpeza (7).

juntas
TRATAMENTO DE JUNTAS
No seguinte esquema, mostramos uma vista zenital das juntas da placa level.

PLATO LEVEL

Siempre44mm
Sempre
mm

A_várias peças cerâmicas
JUNTAS SOBRE A PLACA LEVEL
Sempre 4 mm

de 1 a 4 mm

de 1 a 4 mm

de 1 a 4 mm

Sempre 4 mm

Juntas perimétricas:
Há que ter em conta que o perímetro das peças da
placa level tem sempre uma junta de 4 mm nos
seus 4 lados.
Juntas entre peças:

*

Siempre 4 mm

Excetuando o caso em que se coloca uma única
peça cerâmica, as juntas entre peças devem ser de
1 a 4 mm.
* No caso de se utilizar o mesmo pavimento em
toda a casa de banho, as peças dos extremos da
placa level deverão ser cortadas longitudinalmente,
para fazer com que coincidam todas as juntas (ver
esquema).

*

Sempre 4 mm
Peças
RESTO
DA BASE

Sempre 4 mm

B_peça cerâmica única
Junta perimétrica:
Sempre 4 mm

Sempre 4 mm
Sempre 4 mm
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O perímetro da peça única da placa level tem
sempre uma junta de 4 mm.

elevação do pavimento
ELEVAÇÃO DO PAVIMENTO CERÂMICO
B_VÁRIAS PEÇAS CERÂMICAS_Disposição VERTICAL

C_PEÇA CERÂMICA ÚNICA_Disposição HORIZONTAL do pavimento

D_PEÇA CERÂMICA ÚNICA_Disposição VERTICAL do pavimento

DUCHES CERÂMICAS

A_VÁRIAS PEÇAS CERÂMICAS_Disposição HORIZONTAL

IMPORTANTE

1. POSIÇÃO DE APOIO.
Uma vez elevado o
pavimento com ajuda
da chave, deixa-se
a chave e apoia-se
este contra a parede
fazendo uma
ROTAÇÃO de 90°.

90°

2. POSIÇÃO DE
SEGURANÇA.
Seguidamente,
empurra-se a parte
inferior do pavimento
até o levar à posição
de segurança, em que
fica fixado pelos limites
sobressaídos da placa
(linha verde).
ROTAÇÃO de 92°.

92°
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colocação da cerâmica sobre a placa
Dado o peso da cerâmica, para uma elevação fácil da mesma quando
é preciso limpar a placa level, deve fazer-se um ou vários registos,
dependendo da medida da placa level, assim como do amanho e da
disposição da cerâmica que se vai instalar.
Os registos são feitos recolocando a cerâmica sobre a placa level.
Tendo sempre em conta as juntas, cortam-se num ou vários troços os
perfis, deixando dividido o piso da placa em dois ou mais registos.
- Dependendo do tamanho da cerâmica fazem-se ou mais registos
(imagens 1, 2 e 3).
- Dependendo do disposição da cerâmica, o número de registos
também pode variar (imagens 4 e 5).

em função do tamanho da cerâmica

imagem 1

1 registo
1 peça cerâmica

imagem 2

2 registos
6 peças cerâmicas
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imagem 3

3 registos
12 peças cerâmicas

imagem 4

2 registos
4 peças cerâmicas

DUCHES CERÂMICAS

em função da disposição da cerâmica

imagem 5

3 registos
6 peças cerâmicas
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pontos de encontro
PONTOS DE ENCONTRO DA PLACA
Detalhe do ponto de encontro da borda
da placa com o revestimento da PAREDE.

Detalhe do ponto de encontro da borda da placa
com o revestimento do RESTO DA BASE DE DUCHE.

Faixa
DRY50

Revestimento parede

C2 C2

PAREDE

4 mm

4 mm
Revestimento

PLACA LEVEL
C2

REVESTECHFLEX

REVESTIMENTO
BASE DE DUCHE

Revestimento placa

PLACA LEVEL

C2

SUPORTE

SUPORTE

C2 C2

Suporte
cerâmica

REVESTECHFLEX

REVESTECHFLEX

Banda
REVESTECHFLEX

limite/guia

C2
C2 Faixa
DRY50

Suporte
cerâmica

15 mm
limite/guia

15 mm

PAREDE

OPCIONAL: peça remate paredes.
Se por motivos de instalação não se quiser apoiar diretamente a cerâmica
sobre a placa, colar a peça de remate sobre a zona plana do beiral da placa
(zona de encontro com as paredes unicamente).

4 mm

14mm PEÇA
REMATE

SOLO

Suporte
limite/guia cerâmica

Faixa
DRY50

PLATO LEVEL
C2

Revestimento parede

PAREDE

C2 C2

SOPORTE

4 mm

26 mm

4 mm

Revestimento placa

PLACA LEVEL

SUPORTE CERÂMICA

86 mm

Revestimento placa

Perfil plato
C2

REVESTIMENTO
BASE DE DUCHE

SUPORTE CERÂMICA

Faixa

14 mm

DRY50
REVESTECHFLEX

60 mm

REVESTECHFLEX

SUPORTE
15 mm

104

limite/guia

C2
C2

SUPORTE
limite/guia

15 mm

Detalhe do ponto de encontro do revestimento da placa com a DIVISÓRIA.

DIVISÓRIA ENCASTRADA

REVESTECHFLEX

4 mm

REVESTIMENTO
CASA DE BANHO

Revestimento placa
PLACA LEVEL

C2
C2 Faixa
DRY50

C2

SUPORTE

REVESTECHFLEX
REVESTECHFLEX Perfil
divisória

limite/guia

15 mm
DUCHES CERÂMICAS

Suporte
cerâmica

DIVISÓRIA VISTA

REVESTECHFLEX

4 mm
Revestimento placa

REVESTIMENTO CASA

PLACA LEVEL

C2
C2 Faixa

DRY50

C2

SUPORTE

REVESTECHFLEX
REVESTECHFLEX

Suporte
cerâmica

limite/guia 15 mm
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linear level

sumi level

DRY50 linear revestível

DRY50 linear

DRY50 sumi

DRY50 linear mc

DRY50 linear slim

DRY50 linear slim black
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bases de duche
com pendente
sumi level
DRY50 linear revestível
DRY50 linear

Como escolho o kit
de impermeabilização
adequado para a minha
base de duche?

DRY50 sumi

escolha do tipo de base de duche

DRY50 linear mc

_pendentes.

DRY50 linear slim
DRY50 linear slim b&w

Em primeiro lugar, escolhe-se o tipo de base de duche que
se deseja em função do número de pendentes de evacuação
da água: 1 pendente, 2 pendentes ou quatro pendentes (ver
página seguinte).

_sistema.
O modo de evacuação, seja de sistema level, de grelha linear,
ou de grelha quadrada define o tipo de acabamento que se
deseja.

escolha do design da grelha
Ver página 109.

escolha do ralo

DUCHES CERÂMICAS

linear level

Para o linear level e para o sumi level o ralo é o mesmo que
o da placa level (página 96).
Para os sistemas DRY50 dispõe-se de dois tipos de ralo:

Premier
Flat
_Para escolher o tipo de ralo, há que ter em conta três fatores,
cujos valores definimos nas páginas 110 e 111:
1. Altura da placa de base de duche: ver altura do ralo.
2. Salida do ralo: ver saída vertical ou horizontal.
3. Mais de uma cabeça de chuveiro ou uma especialmente
grande: ver evacuação.

escolha final do kit
Para selecionar os kits disponíveis, ver as páginas 112 a 127.
Todos os nossos kits contêm tudo o necessário para instalar a base de
duche com garantias.
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tipos de base de duche
pendentes
A uma água (1 pendente)
A canaleta num extremo da base de duche recebe a água
através de uma única pendente.

A duas águas

(2 pendentes)
A canaleta recebe a água através de duas únicas pendentes.

A quatro águas (4 pendentes)
O ralo central recebe a água através das quatro pendentes.

sistema
sistema
ralos
lineares

sistema
ralos
quadrados

1. Revestimento
2. Cimento-cola
3. DRY50 lâmina
4. DRY50 BANDA 13
5. DRY50 CONERIN
6. DRY TUB 20
7. ralo oculto
level ou grelha
DRY50 LINEAR
8. Formação
de pendentes

1. Revestimiento
2. Cimento cola
3. DRY50 lâmina
4. DRY50 BANDA 13
5. DRY50 CONERIN
6. DRY TUB 20
7. ralo oculto
level ou grelha
DRY50 SUMI
8. Formação
de pendentes

6

5

6

5
7

7

8
8

localização do ralo em DRY50
Versão
descentrada
vertical

40 cm

O ralo sifónico está
selado à lâmina
impermeável de
forma
descentrada a
40 cm na sua parte
mais longa na sua
parte mais longa
e centrada na sua
parte mais estreita.
Referências:
DRY50 linear 60, 70, 80 e 90
DRY50 sumi 240D, 300D e 375D
DRY50 linear mc
DRY50 linear slim
DRY50 linear slim b&w
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nota: é possível a colocação do ralo em qualquer ponto da lâmina, a partir de 50 unidades.

*Versão

Versão
centrada
cuadrada

Versão
centrada
retangular

O ralo sifónico
está selado
à lâmina
impermeável
de forma
descentrada a
40 cm na sua
parte mais estreit
e centrada na sua
parte mais longa.

El ralo sifónico
está sellado
a la lâmina
impermeável de
forma centrada.

O ralo sifónico está
selado à lâmina
impermeável de
forma centrada.

Referências:
DRY50 linear 100 e 120

Referências:
DRY50 025, 144, 225

Referências:
DRY50 sumi 240, 300 e 375

descentrada
horizontal

40 cm

tipos de grelha

sumi level (ralo próprio).

linear level (ralo próprio).

DRY50 linear revestível*

DRY50 linear design aço*

DRY50 linear design chrome*

DRY50 linear design quadros*

DRY50 linear design waves*

DRY50 linear design lines*

DRY50 sumi luxe*

DRY50 linear mc*

DRY50 linear slim design aço (ralo próprio).

DRY50 linear slim revestível (ralo próprio).

DRY50 linear slim design waves (ralo próprio).

DRY50 linear slim design quadros (ralo próprio).

DRY50 linear slim design black&white (ralo próprio).

SOB PEDIDO: DRY50 linear personalizado laser.

DUCHES CERÂMICAS

design

* A escolher entre ralo flat ou premier consoante as necessidades de instalação (ver páginas 110-111).
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tipos de ralo para kits DRY50 (exceto DRY50 linear slim)
ralo premier
descrição
Kit de ralo sifónico (convertível em não sifónico) para base de duche de
obra que incorpore saída VERTICAL e HORIZONTAL (50-40 mm), com
lâmina impermeável DRY50 tipo EVAC termosselada à caçoleta para
garantir a estanqueidade total do ponto mais crítico.
Fabricados conforme as normas EN-274 e EN-1329.1, garantindo
com isso, além da sua alta qualidade, que a evacuação de águas seja
suficiente, continuada e com a selagem hidráulica que é exigida pelos
códigos de construção para obras novas.

Ø 150

vantagens

mm

· Saída horizontal e vertical
· Adaptável a qualquer tamanho de base de duche
· Solução 100% impermeável
· Lâmina impermeabilizante termosselada
com 10 anos de garantia
82 mm

mm
Ø 50 m
m
Ø 40ductor

con re

_altura do ralo: 82 mm
_saída: vertical e horizontal Ø40/50h
_evacuação: 0,9 litros/segundo

m

Ø

5m
95,

≥ 2%

C2

C2

altura de
instalação
do ralo:

Pendentes

método de ensaio

Altura

≥ 2%

lâmina
DRY50

Ø 50 mm
Ø 40 mm
com redutor

SUPORTE

82 mm

ralo premier

Ralo
Premier

Ø 95,5 mm

unidade

valor

mm

82

Saída

Horizontal e vertical

Diâmetro de saída

mm

40 / 50

Velocidade de descarga

l/s

0,90

União com tubagens

Colar com cola PVC

Efeitos dos produtos químicos

Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza
e manutenção.

Composição

Corpo e caleira: PVC aditivado com estabilizante anti-UVA

Altura de fecho hidráulico

EN-274

mm

50

Estes acessórios são fabricados dimensionalmente de acordo com a norma UNE EN 1329-1 e cumprem as exigências CTE (EN-274) quanto à altura de fecho hidráulico
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ralo flat
descrição
Kits de ralo sifónico (convertível em não sifónico) para base de duche
de obra que incorpore saída HORIZONTAL (50-40 mm), com lâmina
impermeável DRY50 tipo EVAC termosselada à tampa da caçoleta.
O novo sistema de selagem estanque da lâmina à tampa da caçoleta
garante a estanqueidade total, evitando erros durante a instalação do
ralo. Além disso, permite poder girar 360° a própria caçoleta, para
facilitar a ligação com o tubo de evacuação.

vantagens

Ø 159 mm
Ø 93 mm

· Adaptável a qualquer tamanho de base de duche
· Fácil ligação rotação de 360°
· Mínima altura de instalação do ralo: 65 mm
· Solução 100% impermeável
· Lâmina impermeabilizante termosselada
com 10 anos de garantia

65 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm
com redutor

192,2 mm

C2

altura de
instalação
do ralo:

Ralo
Flat

≥ 2%

C2

SUPORTE

lâmina
DRY50

≥ 2%
Ø 50 mm
Ø 40 mm
com redutor

42 mm
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_altura do ralo: 65 mm
_saída: horizontal Ø40/50h
_evacuação: 0,5 litros/segundo

145 mm

65 mm
118 mm

Pendentes

ralo flat

método de ensaio

Altura

192,2 mm

unidade

valor

mm

65

Saída

Horizontal 40/50

Diâmetro de saída

mm

50 H

l/s

0,50

Velocidade de descarga

ISO TC 138/SC 1604

Resistência à carga e deformação

ISO TC 138

Efeitos dos produtos químicos

Estável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.

Composição

Corpo e caleira: ABS
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linear level

instruções de
instalação página 129

1

2

3

4

Inclui:
1. Base linear level com
lâmina DRY50 termosselada
2. Ralo level
3. Lâmina DRY50 de 1,5 x 2 m
4. Gancho de peça cerâmica

≥ 2%

≥ 2%
C2
C2

Pavime

nto base

Pendentes

4 mm

4 mm

de duc

he
20 mm

C2
60 mm

SUPORTE
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d

Pendentes

BASE LINEAR LEVEL

23 mm

nto base

Pavime

Peça/s cerâmica/s

e
e duch

SUPORTE

Lâmina
DRY50
termosselada

C2
C2

Ralo oculto sob peça cerâmica linear level. Recebe a água de um, dois ou quatro pendentes e evacua-a através das
juntas perimetrais da peça cerâmica, até chegar à base level e ao ralo. As características são idênticas às da placa
invisível level, exceto quanto às menores dimensões e por ficar delimitada numa base de duche com pendentes. Um
conceito novo de ralo invisível, cómodo na utilização e de estética distinta.

vantagens

referência

descrição

medidas base

espaço para
peças

544015552

LINEAR LEVEL 10x60

13,8 x 63,8 cm

10 x 60 cm

544015576

LINEAR LEVEL 10x70

13,8 x 73,8 cm

10 x 70 cm

544015583

LINEAR LEVEL 10x80

13,8 x 83,8 cm

10 x 80 cm

544015910

LINEAR LEVEL 10x90

13,8 x 93,8 cm

10 x 90 cm

544015705

LINEAR LEVEL 20x60

23,8 x 63,8 cm

20 x 60 cm

544015712

LINEAR LEVEL 20x70

23,8 x 73,8 cm

20 x 70 cm

544015590

LINEAR LEVEL 20x80

23,8 x 83,8 cm

20 x 80 cm

LINEAR LEVEL

544015927

LINEAR LEVEL 20x90

23,8 x 93,8 cm

20 x 90 cm

Ralo oculto com base retangular
em poliuretano, ralo com sifão
horizontal convertível em sem
sifão e lâmina perimétrica DRY50
termosselada ao aço da placa.
Para bases de duche a 1, 2 e 4
pendentes.

FABRICO À MEDIDA SOB PEDIDO

vista superior base linear level

imagem inferior

DUCHES CERÂMICAS

· Máxima limpeza: superfície de autolimpeza com tratamento antibacteriano e fungicida.
· Fabrico do linear level feito à medida da cerâmica.
· Sem limites de design. Adequado para grandes formatos cerâmicos.
· Ralo completamente invisível.
· Instalação fácil. É facilmente nivelado sem a necessidade de apoios especiais.
· Suportes totalmente impermeabilizados. Contém uma banda termos selada à base do linear para garantir
a ligação entre suportes.

Dispõe de ranhuras em forma de cauda
de andorinha para melhorar o agarrar do
cimento-cola tipo C2.

63,8 / 73,8 / 83,8 / 93,8 cm

13,8 / 23,8 cm

1,5 cm

Ø90

4 mm (limites)
4 mm

Posição do ralo: CENTRAL

ralo level

1,5 cm
(beiral)

Ø 86 mm

60 mm

BASE LEVEL

Ø 40 mm
1½”
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sumi level

instruções de
instalação página 129

1

2

4

3

Inclui:
1. Base sumi level con
lâmina DRY50 termosselada
2. Ralo level
3. Lâmina DRY50 de 1,5 x 2 m
4. Gancho de peça cerâmica

≥ 2%

≥ 2%
C2
C2

Pavime

nto base

Pendentes

4 mm

4 mm

de duc

he
20 mm

Pendentes
Lâmina

60 mm
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he

de duc

BASE SUMI LEVEL

23 mm

C2
SUPORTE

nto base

Pavime

Peça/s cerâmica/s

DRY50

SUPORTE

termosselada

C2
C2

Ralo oculto sob peça cerâmica sumi level. Recebe a água de quatro pendentes e evacua-a através das juntas
perimétricas da peça cerâmica, até chegar à base level e ao ralo. As características são idênticas às da placa invisível
level, exceto quanto às menores dimensões e por ficar delimitada numa base de duche com pendentes. Ideal para os
que apostam numa estética singular e num toque com o chão sem contrastes.

vantagens
· Máxima limpeza: superfície de autolimpeza com tratamento antibacteriano e fungicida.
· Fabrico do linear level feito à medida da cerâmica.
· Sem limites de design. Adequado para grandes formatos cerâmicos.
· Ralo completamente invisível.
· Instalação fácil. É facilmente nivelado sem a necessidade de apoios especiais.
· Suportes totalmente impermeabilizados. Contém uma banda termos selada à base do linear
para garantir a ligação entre suportes.

referência

descrição

medidas base

espaço para
peças

544015361

SUMI LEVEL 20

23,8 x 23,8 cm

20 x 20 cm

544015606

SUMI LEVEL 30

33,8 x 33,8 cm

30 x 30 cm

544015903

SUMI LEVEL 40

43,8 x 43,8 cm

40 x 40 cm

SUMI LEVEL
FABRICO À MEDIDA SOB PEDIDO

vista superior base sumi level

imagem inferior
Dispone de ranuras en forma de cola de
milano para mejorar el anclaje del cemento
cola tipo C2.

23,8 / 33,8 / 43,8 cm
1,5 cm
(beiral)

23,8 / 33,8 / 43,8 cm

Pendentes
≥2% consoante
formatos
Ø90

Posição do ralo: CENTRAL
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Ralo oculto com base quadrada
em poliuretano, ralo sifónico
horizontal convertível em não
sifónico e lâmina perimétrica DRY50
termosselada ao beiral da placa.
Para bases de duche a 4 pendentes.

4 mm

1,5 cm
(beiral)

ralo level

Ø 86 mm

60 mm

BASE LEVEL

Ø 40 mm
1½”
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DRY50 linear revestível

instruções de
instalação página 130

≥ 2%

≥ 2%

Pavimen
to

A_ altura

C2

Premier:
94 mm

DRY50

C2

A

B

Grelha
revestida

Pendentes

B_ altura
Flat:
77 mm

Pavimento Lâmina

Revestimiento
grelha

SUPORTE

Ralo
Flat

Pavim

SUPORTE

5 mm

6 mm

Ralo
Premier
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Premier
o Flat

SOPORTE

DRY50 LINEAR PREMIER REVESTÍVEL

largo
grelha

medida
lâmina

DRY50 LINEAR PREMIER 60 REVESTÍVEL

•

60 cm

1,2 x 2 m

544012100

•
DRY50 LINEAR PREMIER 70 REVESTÍVEL

70 cm

1,5 x 2 m

544012186

•
DRY50 LINEAR PREMIER 80 REVESTÍVEL

80 cm

1,5 x 2 m

544012254

DRY50 LINEAR PREMIER 90 REVESTÍVEL

•

90 cm

1,5 x 2 m

544011950

DRY50 LINEAR PREMIER 100 REVESTÍVEL*

100 cm

1,5 x 2 m

544012612

DRY50 LINEAR PREMIER 120 REVESTÍVEL*

120 cm

1,5 x 2 m

referência

descrição

544012209

altura
82 mm.

Kit de canaleta linear preparada
para revestir, com lâmina DRY50
termosselada ao ralo PREMIER.

DRY50 LINEAR FLAT REVESTÍVEL
Kit de canaleta linear preparada
para revestir, com lâmina DRY50
termosselada ao ralo FLATde perfil
baixo.

saídas
horizontal
e vertical (Ø 40/50H
54 litros/minuto)

contém:
geotêxtil autoadesivo para colocar na parte
superior da grelha, para o melhor agarrar do
revestimento.

•

largo
grelha

medida
lâmina

DRY50 LINEAR FLAT 60 REVESTÍVEL

60 cm

1,2 x 2 m

544011967

•
DRY50 LINEAR FLAT 70 REVESTÍVEL

70 cm

1,5 x 2 m

544012193

•
DRY50 LINEAR FLAT 80 REVESTÍVEL

80 cm

1,5 x 2 m

544012216

•
DRY50 LINEAR FLAT 90 REVESTÍVEL

90 cm

1,5 x 2 m

544012544

DRY50 LINEAR FLAT 100 REVESTÍVEL*

100 cm

1,5 x 2 m

544012551

DRY50 LINEAR FLAT120 REVESTÍVEL*

120 cm

1,5 x 2 m

referência

descrição

544012124

altura
65 mm.

saídas
horizontal
(Ø 40/50 H
30 litros/minuto)

contém:
geotêxtil autoadesivo para colocar na parte
superior da grelha, para o melhor agarrar do
revestimento.

3 mm

3 mm

88 mm
81 mm

5 mm

1,5 mm

78 mm

vista em secção

88 ±
0,5

93

R

mm
vista superior

DUCHES CERÂMICAS

grelha revestível

mm
D_base canaleta

40 mm

5 mm

93 mm
89±0,5 mm
Ø 76 mm

D

2 mm

35 mm

C
vista em secção

12 mm
exterior
11 mm
interior

C

R_grelha

C_ canaleta

comp. grelhas R comp. canaletas C
60
70
80
90
100
120

591 mm
695 mm
795 mm
895 mm
995 mm
1195 mm

60
70
80
90
100
120

596 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

Posição do ralo na lâmina DRY50: ver página 122.
Versão
descentrada
vertical

*Versão

descentrada
horizontal
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DRY50 linear

instruções de
instalação página 130

≥ 2%

A_ altura

C2
C2

Premier:
94 mm

A

≥ 2%
Pavimen

Lâmina
DRY50

Pavimento

to

B Pendentes

B_ altura

SUPORTE

Ralo
Flat

Flat:
77 mm

SUPORTE

Ralo
Premier
A_grelha lisa (Aço / Chrome)
3,75 mm

3,75 mm

89±0,5 mm
81±0,5 mm

A/

11 mm

B

76 mm

1,5 mm

vista em secção

93

R

mm
vista superior

40 mm

B_grelha perfurada (Quadros / Lines / Waves)
2 mm

2 mm

89±0,5 mm
86 mm±0,5 mm

R_grelha

D
C
12 mm
exterior
11 mm
interior

C_ canaleta

comp. grelhas R

comp. canaletas C

60
70
80
90
100
120

60
70
80
90
100
120

591 mm
695 mm
795 mm
895 mm
995 mm
1195 mm

596 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

11 mm
2 mm

vista em secção

vista superior

D_base canaleta

5 mm

93 mm
89±0,5 mm
Ø 76 mm

vista em secção
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2 mm

35 mm

Kit de canaleta com grelha linear
y lâmina impermeável DRY50
termosselada ao ralo PREMIER.

altura
82 mm.
saídas
horizontal e vertical
Ø 40/50 H.

DRY50 LINEAR FLAT
Kit de canaleta con grelha linear
y lâmina impermeável DRY50
termosselada ao ralo FLAT
de perfil baixo.

altura
65 mm.
saídas
horizontal
Ø 40/50 H.

Aço

Chrome

Posição do ralo na lâmina DRY50: ver página 122.
Versão
descentrada
vertical

*Versão

descentrada
horizontal

descrição
•DRY50 LINEAR PREMIER 60 aço
•DRY50 LINEAR PREMIER 60 chrome
•DRY50 LINEAR PREMIER 60 quadros
•DRY50 LINEAR PREMIER 60 lines
•DRY50 LINEAR PREMIER 60 waves
•DRY50 LINEAR PREMIER 70 aço
•DRY50 LINEAR PREMIER 70 chrome
•DRY50 LINEAR PREMIER 70 quadros
•DRY50 LINEAR PREMIER 70 lines
•DRY50 LINEAR PREMIER 70 waves
•DRY50 LINEAR PREMIER 80 aço
•DRY50 LINEAR PREMIER 80 chrome
•DRY50 LINEAR PREMIER 80 quadros
•DRY50 LINEAR PREMIER 80 lines
•DRY50 LINEAR PREMIER 80 waves
•DRY50 LINEAR PREMIER 90 aço
•DRY50 LINEAR PREMIER 90 chrome
•DRY50 LINEAR PREMIER 90 quadros
•DRY50 LINEAR PREMIER 90 lines
•DRY50 LINEAR PREMIER 90 waves

referência
544011028
544011110
544011035
544012056
544012025
544011066
544011165
544011042
544012049
544012032
544011073
544011103
544011059
544012438
544012087
544011080
544011172
544011141
544013404
544012452
544011097
544011189
544011134
544012490
544012322
544011127
544012513
544011158
544012537
544012520

descrição
•DRY50 LINEAR FLAT 60 aço
•DRY50 LINEAR FLAT 60 chrome
•DRY50 LINEAR FLAT 60 quadros
•DRY50 LINEAR FLAT 60 lines
•DRY50 LINEAR FLAT 60 waves
•DRY50 LINEAR FLAT 70 aço
•DRY50 LINEAR FLAT 70 chrome
•DRY50 LINEAR FLAT 70 quadros
•DRY50 LINEAR FLAT 70 lines
•DRY50 LINEAR FLAT 70 waves
•DRY50 LINEAR FLAT 80 aço
•DRY50 LINEAR FLAT 80 chrome
•DRY50 LINEAR FLAT 80 quadros
•DRY50 LINEAR FLAT 80 lines
•DRY50 LINEAR FLAT 80 waves
•DRY50 LINEAR FLAT 90 aço
•DRY50 LINEAR FLAT 90 chrome
•DRY50 LINEAR FLAT 90 quadros
•DRY50 LINEAR FLAT 90 lines
•DRY50 LINEAR FLAT 90 waves

*DRY50 LINEAR PREMIER 100 aço
*DRY50 LINEAR PREMIER 100 chrome
*DRY50 LINEAR PREMIER 100 quadros
*DRY50 LINEAR PREMIER 100 lines
*DRY50 LINEAR PREMIER 100 waves
*DRY50 LINEAR PREMIER 120 aço
*DRY50 LINEAR PREMIER 120 chrome
*DRY50 LINEAR PREMIER 120 quadros
*DRY50 LINEAR PREMIER 120 lines
*DRY50 LINEAR PREMIER 120 waves

medida lâmina

60 cm

1,2 x 2 m

70 cm

1,5 x 2 m

80 cm

1,5 x 2 m

90 cm

1,5 x 2 m

100 cm

1,5 x 2 m

120 cm

1,5 x 2 m

grelha

*DRY50 LINEAR FLAT 100 aço
*DRY50 LINEAR FLAT 100 chrome
*DRY50 LINEAR FLAT 100 quadros
*DRY50 LINEAR FLAT 100 lines
*DRY50 LINEAR FLAT 100 waves
*DRY50 LINEAR FLAT 120 aço
*DRY50 LINEAR FLAT 120 chrome
*DRY50 LINEAR FLAT 120 quadros
*DRY50 LINEAR FLAT 120 lines
*DRY50 LINEAR FLAT 120 waves

Quadros

grelha

Lines

medida lâmina

60 cm

1,2 x 2 m

70 cm

1,5 x 2 m

80 cm

1,5 x 2 m

90 cm

1,5 x 2 m

100 cm

1,5 x 2 m

120 cm

1,5 x 2 m

DUCHES CERÂMICAS

DRY50 LINEAR PREMIER

referência
544010908
544011011
544010823
544011974
544012070
544010915
544010960
544010830
544012353
544012230
544010922
544010977
544010847
544012377
544012360
544010939
544010984
544010854
544012391
544012384
544010946
544010991
544010861
544012407
544012148
544010953
544011998
544011004
544012421
544014104

Waves

OPÇÃO DE
PERSONALIZAÇÃO A LASER
As grelhas lineares de design AÇO e CHROME
podem ser gravadas por meio de técnica
laser, com o logótipo de empresa. Consultar
condições com o Dep.º Comercial.
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DRY50 sumi

instruções de
instalação página 131

≥ 2%

A_ altura

C2
C2

Premier:
87,6 mm

A
B_ altura
Flat:
70,6 mm

≥ 2%
Pavimen

B Pendentes
SUPORTE

Ralo
Flat
Ralo
Premier

120

Lâmina
DRY50

Pavimento

to

SUPORTE

referência
544010380
544010397
544010403
544010304
544011516
544010410
544011547
544010427
544011554

DRY50 SUMI LUXE
Kit de ralo sifónico PREMIER com grelha para
encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com lâmina
impermeável selada a ele para garantir o ponto
mais crítico.

DRY50 SUMI FLAT LUXE
Kit de ralo sifónico FLAT com grelha para
encastrar de 10,7 x 10,7 cm con lâmina
impermeável selada a ele, para garantir o
ponto mais crítico.

altura
82 mm.

descrição

medida lâmina

DRY50 SUMI LUXE 025
DRY50 SUMI LUXE 144
DRY50 SUMI LUXE 225
DRY50 SUMI LUXE 240
DRY50 SUMI LUXE 240D•
DRY50 SUMI LUXE 300
DRY50 SUMI LUXE 300D•
DRY50 SUMI LUXE 375
DRY50 SUMI LUXE 375D•

0,5 x 0,5 m
1,2 x 1,2 m
1,5 x 1,5 m
1,2 x 2 m
1,2 x 2 m
1,5 x 2 m
1,5 x 2 m
1,5 x 2,5 m
1,5 x 2,5 m

saídas
horizontal e vertical Ø 40/50 H.

referência

descrição

medida lâmina

544010373
544010328
544010335
544010342
544011424
544010359
544011561
544010366
544011578

DRY50 SUMI FLAT LUXE 025
DRY50 SUMI FLAT LUXE 144
DRY50 SUMI FLAT LUXE 225
DRY50 SUMI FLAT LUXE 240
DRY50 SUMI FLAT LUXE 240D•
DRY50 SUMI FLAT LUXE 300
DRY50 SUMI FLAT LUXE 300D•
DRY50 SUMI FLAT LUXE 375
DRY50 SUMI FLAT LUXE 375D•

0,5 x 0,5 m
1,2 x 1,2 m
1,5 x 1,5 m
1,2 x 2 m
1,2 x 2 m
1,5 x 2 m
1,5 x 2 m
1,5 x 2,5 m
1,5 x 2,5 m

altura
65 mm.

vista superior

saídas
horizontal Ø 40/50 H.

vista em secção

Ø

107 mm

Ø 85 mm

m
87
m

2 medidas de altura:
DRY50 sumi luxe / DRY50 sumi circular: 45 mm
DRY50 sumi flat luxe: 34 mm

107 mm

referência
544010434
544010441
544010458
544010465
544011509
544010472
544011523
544010489
544011530

DRY50 SUMI
Kit de ralo sifónico PREMIER com grelha
para sobrepor de 12 x 12 cm com lâmina
impermeável selada a ele, para garantir o
ponto mais crítico.

altura
82 mm.

descrição

medida lâmina

DRY50 SUMI 025
DRY50 SUMI 144
DRY50 SUMI 225
DRY50 SUMI 240
DRY50 SUMI 240D•
DRY50 SUMI 300
DRY50 SUMI 300D•
DRY50 SUMI 375
DRY50 SUMI 375D•

0,5 x 0,5 m
1,2 x 1,2 m
1,5 x 1,5 m
1,2 x 2 m
1,2 x 2 m
1,5 x 2 m
1,5 x 2 m
1,5 x 2,5 m
1,5 x 2,5 m

DUCHES CERÂMICAS

5,6 mm

saídas
horizontal e vertical Ø 40/50 H.

Posição do ralo na lâmina DRY50: ver página 122.
Versão
centrada
cuadrada

Versão
descentrada
vertical

Versão
centrada
rectangular
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DRY50 linear mc

instruções de
instalação página 131

Microcim

ento

≥ 2%

≥ 2%

C2

altura
Flat:
77 mm

to

Microcimen

Lâmina

Microcimento

DRY50

C2

Grelha
revestida

Pendentes

Pavim

SUPORTE

5 mm

6 mm

SUPORTE

Ralo
Flat

122

Premier
o Flat

SOPORTE

DRY50 LINEAR FLAT MC
Kit de canaleta com grelha linear
de enchimento a microcimento
e lâmina impermeável DRY50
termosselada ao ralo FLAT
de perfil baixo.

referência

descrição

grelha

medida lâmina

544015767

•
DRY50 LINEAR FLAT 60 MC

60 cm

1,2 x 2 m

544015934

•
DRY50 LINEAR FLAT 70 MC

70 cm

1,5 x 2 m

544016252

•
DRY50 LINEAR FLAT 80 MC

80 cm

1,5 x 2 m

544016382

•
DRY50 LINEAR FLAT 90 MC

90 cm

1,5 x 2 m

544016399

DRY50 LINEAR FLAT 100 MC*

100 cm

1,5 x 2 m

544016269

DRY50 LINEAR FLAT 120 MC*

120 cm

1,5 x 2 m

altura
65 mm.

saídas
horizontal Ø 40/50 H.

88 ±
0,5
A

93

R

contém:
geotêxtil autoadesivo para colocar na parte
superior da grelha, para o melhor agarrar do
revestimento.

mm

A_ grelha mc de enchimento a microcimento
3 mm

mm

40 mm

12

88 mm

5 mm
7 mm

3 mm

80 mm

1 mm

76 mm

1,5 mm

vista em secção

D

DUCHES CERÂMICAS

vista superior

C
12 mm
exterior
11 mm
interior

C
R_grelha

C_ canaleta

comp. grelhas R comp. canaletas C
60
70
80
90
100
120

591 mm
695 mm
795 mm
895 mm
995 mm
1195 mm

60
70
80
90
100
120

596 mm
700 mm
800 mm
900 mm
1000 mm
1200 mm

D_base canaleta

5 mm

93 mm
89±0,5 mm
Ø 76 mm

2 mm

35 mm

vista em secção

Posição do ralo na lâmina DRY50: ver página 122.
Versão
descentrada
vertical

*Versão

descentrada
horizontal
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DRY50 linear slim

instruções de
instalação página 131

≥ 2%

Pavimen

≥ 2%

to
Revestimiento
grelha

C2
C2

altura
71 mm

Pendentes
Ralo
Novo

Grelha
revestida

Lâmina
DRY50

Pavim

≥

SUPORTE

5 mm

6 mm

SUPORTE

Pavimento

DRY50 linear slim revestível

≥ 2%

Pavimen

≥ 2%

Pavimento

to

C2
C2

altura
71 mm

Pendentes
SUPORTE

DRY50 linear slim
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Ralo
Novo

SUPORTE

SOPORTE

Premier
o Flat

Lâmina
DRY50

DRY50 LINEAR SLIM REVESTÍVEL
Kit de canaleta com grelha linear
revestível e lâmina impermeável
termosselada ao ralo de saída
horizontal.

referências

descrição

544012957

DRY50 LINEAR REVESTÍVEL SLIM 60

544012995

DRY50 LINEAR REVESTÍVEL SLIM 70

544013039

DRY50 LINEAR REVESTÍVEL SLIM 90

altura
60 mm.

544012971
544012964
544012988
544013015
544013008
544013022

altura
60 mm.

1,5 x 2 m

70 cm

1,5 x 2 m

90 cm

1,5 x 2 m

60 cm

Aço

1,5 x 2 m
Quadros

70 cm

1,5 x 2 m
Waves

90 cm

saídas
horizontal Ø 50 H.

Posição do ralo na
lâmina DRY50: ver
página 122.

medida
lâmina

grelha
•

•
DRY50 LINEAR SLIM 60 QUADROS
•
DRY50 LINEAR SLIM 60 WAVES
•
DRY50 LINEAR SLIM 70 AÇO
•
DRY50 LINEAR SLIM 70 QUADROS
•
DRY50 LINEAR SLIM 70 WAVES
•
DRY50 LINEAR SLIM 90 AÇO
•
DRY50 LINEAR SLIM 90 QUADROS
•
DRY50 LINEAR SLIM 90 WAVES

544012940

60 cm

geotêxtil autoadesivo para colocar na parte
superior da grelha, para o melhor agarrar do
revestimento.

DRY50 LINEAR SLIM 60 AÇO

544012926

Kit de canaleta com grelha linear e
lâmina impermeável termosselada
ao ralo de saída horizontal.

•

descrição

544012933

DRY50 LINEAR SLIM

•

medida
lâmina

contém:

saídas
horizontal Ø 50 H.

referências

•

grelha

1,5 x 2 m

A_grelha revestível
4,5 mm

50 mm

5 mm

Versão
descentrada
vertical

4,5 mm
1,5 mm

47 mm

59 mm

vista em secção

B_grelha lisa (Aço)

52 mm

B/C

64

R

mm
47 mm

10,5

49 mm

vista em secção

59 mm

3,5 mm

1,5 mm

C_grelha perforada (Quadros / Waves)

58 mm
R_grelha

10,5

E_ canaleta

60
70
90

E

595 mm
695 mm
895 mm

60
70
90

1,5 mm

vista em secção

comp. grelhas R comp. canaletas C

D

600 mm
700 mm
900 mm

DUCHES CERÂMICAS

3,5 mm

A

D_base canaleta
Ø 46 mm

11 mm
exterior
10,5 mm
interior

35 mm

ralo novo

Ø 50 mm

Kit de ralo sifónico (convertível em não
sifónico) para base de duche de obra
que incorpore saída HORIZONTAL
(50-40 mm), com lâmina impermeável
DRY50 tipo EVAC termosselada à tampa.

Ø
50 mm
Ø
40 mm
dutor
com re

137 mm
Ø

método de ensaio

Altura

59 mm

ralo novo

55 mm Ø

56 mm

121 mm Ø

vista em secção

unidade
mm

Saída

valor
60
Horizontal

Diâmetro de saída

mm

40/50

Velocidade de descarga

l/s

0,60

Efeitos dos produtos químicos

EstabEstável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.

Cor

Cinzento

Composição caçoleta e aro superior

ABS
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DRY50 linear slim black

& white

instruções de
instalação página 131

≥ 2%

Pavimen

≥ 2%
Pavimento

to

C2
C2

altura
71 mm

Pendentes
SUPORTE

DRY50 linear slim black & white

126

Ralo
Novo

SUPORTE

Lâmina
DRY50

referência

descrição

grelha

medida lâmina

544016344

DRY50 LINEAR SLIM 60• BLACK

60 cm

1,5 x 2 m

544016351

DRY50 LINEAR SLIM 70• BLACK

70 cm

1,5 x 2 m

544016368

DRY50 LINEAR SLIM 90• BLACK

90 cm

1,5 x 2 m

referência

descrição

grelha

medida lâmina

544016313

DRY50 LINEAR SLIM 60• WHITE

60 cm

1,5 x 2 m

544016337

DRY50 LINEAR SLIM 70• WHITE

70 cm

1,5 x 2 m

544016320

DRY50 LINEAR SLIM 90• WHITE

90 cm

1,5 x 2 m

DRY50 LINEAR SLIM BLACK

DRY50 LINEAR SLIM WHITE
altura
60 mm.

Kit de canaleta com grelha
linear lacada preta ou branco e
lâmina impermeabilizante DRY50
termosselada ao ralo de salida
horizontal.

saídas
horizontal Ø 50 H.

64

A

Posição do ralo na
lâmina DRY50:

Versão
descentrada
vertical

A_grelha lisa lacada

mm

3,5 mm

47 mm
B

B_grelha

D

60
70
90

11 mm
exterior
10,5 mm
interior

10,5

49 mm

vista em secção

59 mm

1,5

C_ canaleta

comp. grelhas

C

3,5 mm

52 mm

D_base canaleta

comp. canaletas

595 mm
695 mm
895 mm

60
70
90

600 mm
700 mm
900 mm

Ø 46 mm

35 mm

Ø 50 mm
vista em secção

ralo novo
Kit de ralo sifónico (convertible
en no sifónico) para ducha de obra
que incorpora salida HORIZONTAL
(50-40 mm), con lâmina impermeável
DRY50 tipo EVAC termosselada a la tapa.

Ø
50 mm
mØ r
40 mre
uto
d
con

137 mm
Ø

ralo novo

método de ensaio

Altura

59 mm

55 mm Ø

56 mm

121 mm Ø

unidade
mm

Saída

valor
60
Horizontal

Diâmetro de saída

mm

40/50

Velocidade de descarga

l/s

0,60

Efeitos dos produtos químicos

EstabEstável aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, em limpeza e manutenção.

Cor

Cinzento

Composição caçoleta e aro superior

ABS
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guía de instalação_sistemas level
base level

REFORMULAÇÃO DAS PAREDES

B_JUNÇÃO DA BASE COM O SOLO

1. Após a verificação da colocação do
revestimento de todo o WC e da respetiva
espessura, a base pode ficar completamente
presa ou separada da parede, tudo depende
da grossura da cerâmica e da quantidade de
cimento cola que vamos colocar para colar.
O mais importante é saber o nível onde a
cerâmica ou a peça de acabamento* deve apoiar
(INCLUÍDO), ele precisa apoiar a peça cerâmica
ou acabamento (incluído), que estão nos topos
da base.

2. A parte plana do beiral da base level, deve
estar sempre nivelado com o suporte.

LOCALIZAÇÃO DO SIFÃO

CONEXÃO DA SIFÃO

4. A localização exata do sifão está
especificada no ponto 1. Marcar.

5. Conectar o sumidouro. A tubagem deverá
ter uma inclinação ≥ 2%. Verifique o correto
escoamento.

6. Tendo em conta os níveis de altura referidos
no ponto 1_B, realizar a base de argamassa.
É necessário deixar uma folga suficiente para
poder ajustar o sumidouro da base.

8. As peças de cerâmica que estão colocadas
sobre a base devem estar totalmente apoiadas
e estáveis sobre as nervuras da própria base
level.

9. Distribuir o peso sobre a base level. Muito
importante colocar o peso sobre as peças
de cerâmica, nunca sobre o prato level.
Voltamos a verificar que tudo esteja nivelado.
Aguardamos até que o cimento cola esteja
totalmente solidificado para retirar o peso.

3. A cerâmica da base level de estar ao
mesmo nível que a cerâmica do resto do WC.
Para tal, remova os níveis com o pavimento
pré-instalado sempre sobre a base level

INSTALAÇÃO DA BASE
7. Assim que a argamassa esteja solidificada,
aplicar sobre a mesma o cimento cola classe
C2 S1/S2; bem como no verso da base
(colagem dupla). Instalar.

cura do adesivo

10. Assim que o cimento cola esteja
totalmente solidificado, verifique novamente
que todos os níveis estão corretos.

128

11. Para evitar manchar a base, coloque fita
de proteção grossa em todo o perímetro, nos
topos pela parte interior. Cole a fita DRY50
BANDA sobre os quatro beirais da base com
adesivo Revestechflex. Cole a fita DRY50
BANDA nas junções com o solo e as paredes,
usando cimento cola classe C2 S1/S2.

12. Colocar os perfis cortados sobre a base, na
mesma posição. Colar as peças de cerâmica
sobre os perfis com adesivo Revestechflex.

INSTALAÇÃO PISO DO WC

VERIFICAÇÃO DA INSTALAÇÃO

13. Colocar o restante pavimento do wc
tendo em conta que deverá ficar ao nível do
pavimento da base.

14. Levantar a cerâmica da base e verificar que
se mantem estável na posição de segurança.

PERFIL DE ACABAMENTO
DE PAREDES NECESSÁRIA
15. Quando todas as paredes do WC estão
revestidas com a mesma cerâmica, e não se quer
cortar todas as peças da primeira fila inferior para
que fiquem alinhadas, estas não devem ficar
apoiadas diretamente sobre a base. Devem ser
colocadas à mesma altura que as do resto do WC
para obter o mesmo nível. Para isso, colocamos
entre a cerâmica e o beiral da base a PEÇA DE
ACABAMENTO DE PAREDES*, que estão nos
topos da base.

linear level & sumi level

1. Coloque a lineal level na zona aplicar e
marque a localização exata do sifão.

2. Conectar o sumidouro. A tubagem deverá ter uma inclinação ≥ 2%. Verifique o correto
escoamento. Preencher com cimento, tendo em conta os níveis de altura, previamente
marcados, e deixando folga suficiente para ajustar a válvula.

3 . Uma vez fixada a argamassa, aplique cimento
cola classe C2 S1/S2 com dupla colagem na base
da lineal level.

4. Aperte o sifão e verifique se a base lineal level está completamente nivelada.Recolha a lamina
antes de realizar as pendentes.

5. Execute as pendentes a parte plana da lineal
level determina seu ponto de partida.

6. Aplique o cimento cola de classe C2 S1/
S2 nas juntas e pendentes na lâmina DRY50
vulcanizada da lineal level.

7. Verifique se a lâmina está bem estendida e
remova o ar que possa ter sido gerado com a
ajuda da espátula.

8. Cubra o pavimento do chuveiro com
cimento cola C2 e cole a folha DRY50
incluída no kit.

9. Verifique se a lâmina está bem estendida e
remova o ar que possa ter sido gerado com a
ajuda da espátula.

10. Para uma impermeabilização integral,
recomendamos cobrir as paredes com lâmina
DRY50 (não incluída no kit).
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guía de instalação_kits de duchas DRY50
DRY50 LINEAR FLAT

1. Fazer a ligação do sifão á tubagem,
e garantir as pendentes, protegendo o
interior do sifão com a tampa vermelha que
depois retiramos.

2. Estender uma camada fina de cimento
cola com o nível de 4 mm e estender a
lamina sobre o cimento cola.

3. Retirar a tampa vermelha e colocar a tela
com o aro vulcanizado, assegurando que
fica bem encaixada.

4. Revestir a parede com a lamina DRY50,
deixando uma sobreposição entre as
laminas de, pelo menos, 5 cm.

5. Formar os cantos dobrando a lamina.
Para um acabamento perfeito utilizar as
peças pré-moldadas DRY50 CORNERIN e
DRY50 CORNEROUT.

6. Proteger a entrada do sifão com a peça
circular branca (para evitar que entre
sujidade). Estender cimento cola C2 S1/S2
sobre a tela e colocar a calha linear no sifão.

7. Retirar a peça circular branca, coloque
a canaleta do linear no ralo e proceder á
aplicação do pavimento.

8. Colocar a vedação hidráulica (apenas se
a instalação não estiver ligada a um sifão
central) e em seguida a grelha.

9. A instalação do duche está terminada e
com garantia total de impermeabilização.

DRY50 LINEAR FLAT REVESTÍVEL

8. Colocar a calha da grelha linear
sobre o sifão de escoamento e
colar à lamina com cimento cola
C2 S1/S2.

9. Colocar o azulejo sobre
a calha. Utilizar um adesivo
adequado para o efeito.

10. Antes da colocação do azulejo
no chão, colocar o azulejo na
calha, uma vez que a altura do
pavimento tem que ser a mesma
do azulejo da calha.

DRY50 LINEAR FLAT MC
A instalação do kit DRY50 LINEAR FLAT MC é a mesma do kit DRY50 LINEAR FLAT (ver acima) exceto que
o último passo corresponde ao enchimento do grelha com o microcimento, para o qual seguiremos as
instruções de utilização/manipulação dadas pelo fabricante do mesmo.
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11. Proceder à aplicação do azulejo
no chão e paredes, começando
junto à calha.

DRY50 SUMI FLAT

1. Fazer a ligação do sifão á tubagem, e
garantir as pendentes, protegendo o interior
do sifão com a tampa vermelha que depois
retiramos.

2. Estender uma camada fina de cimento
cola com C2 S1/S2 o nível de 4 mm e
estender a lamina sobre o cimento cola.

3. Retirar a tampa vermelha e colocar a tela
com o aro vulcanizado, assegurando que
fica bem encaixada.

4. Verificar se a lamina está bem estendida e
remover o ar que se possa ter formado,
com a ajuda do nível. Revestir a parede
com a lamina DRY50, deixando uma
sobreposição entre as laminas de, pelo
menos, 5 cm.

5. Formar os cantos dobrando a lamina.
Para um acabamento perfeito utilizar as
peças pré-moldadas DRY50 CORNERIN e
DRY50 CORNEROUT.

6. Proteger a entrada do sifão com a peça
circular branca (para evitar que entre
sujidade). Estender cimento cola C2 S1/
S2 sobre a tela e colocar a calha linear no
sifão.

7. Retirar a peça circular branca e proceder
á aplicação do pavimento.

8. Colocar a vedação hidráulica (apenas se
a instalação não estiver ligada a um sifão
central) e em seguida a grelha.

9. A instalação do duche está terminada e
com garantia total de impermeabilização.

SISTEMAS DRY50 COM RALO PREMIER
Em sistemas DRY50 com ralo PREMIER (DRY50 SUMI LUXE · DRY50 LINEAR PREMIER · DRY50 LINEAR
PREMIER REVESTÍVEL), seguiremos os mesmos passos de instalação vistos para o ralo FLAT na sua
versão linear, sumi e linear revestível, tendo em conta que apenas o primeiro passo varia.
Nesse PRIMEIRO PASSO, teremos de ter em conta:
1. A altura do ralo PREMIER es de 82 mm.
2. Saída de drenagem: vertical ou horizontal.
3. Lâmina impermeável termosselada diretamente (em os sistemas DRY50 com ralo FLAT a lâmina va
termosselada ao tampa do ralo)

PRIMEIRO PASSO. Ligar o sifão
ao tubo de escoamento e formar as
pendentes.

SISTEMAS DRY50 LINEAR SLIM BLACK & WHITE COM RALO NOVO
Nos sistemas DRY50 LINEAR SLIM BLACK & WHITE com ralo NOVO seguiremos os mesmos passos de instalação vistos para DRY50 LINEAR FLAT
da página anterior com a altura de 60 mm da pia, a saída horizontal e estes dois primeiros passos.

1. IMPORTANTE: verificar antes
de ligar, se o sifão é ou não
necessário na instalação; se não
for necessário, procederemos a
removê-lo cortando-o.

2. Ligar o sifão ao tubo
de escoamento e formar
as pendentes. Coloque a
tampa com a lamina térmica,
certificando-se de que se
encaixa corretamente.
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dados técnicos_lâmina impermeável DRY50
Lâmina flexível para impermeabilizar placas de base de duche de obra, paredes e solos que adere com camada fina de cimento-cola. A nossa
tela DRY50 é 100% impermeável e resolve problemas de humidades que surgem noutro tipo de aplicações menos fiáveis, como ser a pintura de
borracha ou o cimento impermeável.
Cada um dos nossos kits de impermeabilização de base de duche de obra conta com tela DRY50 termosselada ao ralo, para garantir a estanqueidade
no ponto mais crítico. Além da tela incluída no kit, dispomos de diferentes tamanhos de tela DRY50 apresentada em rolos cujas referências
mostramos na página seguinte, em produtos complementares.

unidade

tolerância

valor

Comprimento

m

-0% e +5%

1,20/1,50/2,0/2,50 m

Largura

m

-0,5% e +1%

1,20 / 1,50 m

lâmina DRY50

método de ensaio

Peso

EN 1849-2

g/m2

-5% e +10%

335

Espessura efetiva

EN 1849-2

mm

-5% e +10%

0,52

Estanqueidade à água

EN 1928 Método B

10 KPa

PASA

Resistência à água do separador
com adesivo cimentoso C2 S1/S2

Coluna de água

1m
24Hrs

ESTANQUE

Resistência à difusão
de vapor de Água

UNE-EN 1931:2001

m2·h·Pa/mg

9,75

Efeitos dos produtos químicos

Não variam os valores após 28 dias em solução saturada de hidróxido de cálcio a 23°

Composição

Membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas / Revestimento: Fibras Não Tecidas de Poliéster

A lâmina impermeável cumpre com a norma EN 13956:2013 de marcação CE

resistência aos álcalis
Na Revestech utilizamos matérias-primas de última geração. As nossas telas são totalmente resistentes contra o meio alcalino produzido pelo
cimento-cola utilizado na sua instalação; não sofrendo nenhuma degradação com o passar do tempo e garantindo assim a perfeita estanqueidade.

maior agarramento sobre suportes e materiais
As provas de tração realizadas nos laboratórios do CSTB demonstram que as fibras de poliéster das telas REVESTECH têm um agarramento quatro
vezes maior sobre a superfície do que as fibras de polipropileno, utilizadas também para o fabrico de telas de poliolefinas.

CSTB

método de ensaio

unidade

tolerância

valor

Aderência de adesivo cimentoso c2
sobre a tela: TRAÇÅO

Metodologia CSTB

N/mm2

+ / - 10%

0,9

Aderência de adesivo cimentoso C2
sobre a tela: CISALHA

Metodologia CSTB

N/mm2

+ / - 5%

1,28

Metodologia CSTB

Nº Choques

Resistência ao impacto (choque de Bola)
com pavimento cerâmico

4

Compromisso GreenBuilding
Comprometidos com uma construção sustentável, na Revestech trabalhamos para que todos os nossos produtos cumpram com a filosofia
GREENBUILDING, evitando assim o impacto no meio-ambiente e garantindo um ambiente saudável. As telas REVESTECH são recicláveis a 100%
sem prejuízo do ambiente onde se gera a atividade de reciclagem. Além disso, são antibacterianas e antibolores, favorecendo ambientes totalmente
secos que evitam a proliferação de micro-organismos.
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produtos complementares ao kit DRY50

Rolos de tela de
impermeabilização
paredes e solos
em zonas húmidas

referência

descrição

presentación

544010090

DRY50 30

Rolo de 1,2 x 30 m (36m2)

544010076

DRY50 5

Rolo de 1,2 x 5 m (6m2)

544010106

DRY50 450

Rolo de 1,5 x 30 m (45m2)

544010083

DRY50 75

Rolo de 1,5 x 5 m (7,5m2)

referência

descrição

presentación

544010793

DRY50 CORNERIN

2 uds. por saco

544010809

DRY50 CORNEROUT

2 uds. por saco

referência

descrição

presentación

544010816

DRY TUB 20

2 uds. por saco

referência

descrição

presentación

LÂMINA DRY50

Reforço impermeável para
ângulos, tanto exteriores
como interiores
REFUERZO ÁNGULOS DRY50

Reforço
impermeável
para a canalização

Faixa impermeável para as
juntas

DRY50 BANDA

Pack de 10 unidades de
lâmina DRY50 de 2,4 m2
(1,2 x 2m)
PACK 10 DRY50 · 240

544010113

DRY50 BANDA 13X30

Rolo de 30 m x 12,7 cm (1un.)

544010120

DRY50 BANDA 13X5

Rolo de 5 m x 12,7 cm (1un.)

544010144

DRY50 BANDA 30X30

Rolo de 30 m x 30 cm (1un.)

544010137

DRY50 BANDA 30X5

Rolo de 5 m x 30 cm (1un.)

referência

descrição

presentación

544017365

PACK 10 DRY50 · 240

10 uds. por caixa

Venda exclusiva em 10 uns. Não vendem as lâminas soltos.

DUCHES CERÂMICAS

REFUERZO SALIDA TUBERÍA
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universo revestech

ur

UNIVERSO REVESTECH

história
empresa
I+D+i
digital
certificados
trabalhos de referência
formação
eventos

revestech história

300 VIDAS
4000 PRODUTOS
2000 VIAGENS
1 HISTÓRIA

Miguel
MartÍNEZ
Ramírez

GRUPO FUNDADOR DE
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Tudo começou há 75 anos quando o
nosso fundador MIGUEL MARTINEZ
RAMÍREZ começou a escrever a
nossa história, fundando a MMR
em 1945 em Alicante. O
grupo iniciou a sua jornada
comercializando produtos para
calçado. Pouco tempo depois,
iniciou a sua diversificação,
expandindo os mercados para
guarnições, estofos, artigos de
couro... Um exemplo de reinvenção,
trabalho árduo, constância e
resiliência. Até hoje. Atual direção
liderada pela nossa marca
REVESTECH; o nosso principal
ativo orientado para o setor da
construção e impermeabilização.

UNIVERSO REVESTECH

ur
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revestech empresa

SPAIN

PORTUGAL

USA
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FRANCE

MEXICO

ITALIA

COLOMBIA

ROMANIA

IRELAND

REP. DOMINICANA

BENELUX

GEORGIA

TURKEY

UK

SWITZERLAND GERMANY

AZERBAIJAN

ISRAEL

AUSTRIA

UAE

POLAND

SAUDI ARABIA

CYPRUS

ur
Inovação
desde sempre

Alianças estratégicas
e internacionais

A Revestech é a marca em que o Grupo Nietos de Miguel
Martínez Ramírez aposta para o futuro. A nossa filosofia, que se
baseia fundamentalmente na inovação empresarial, levou-nos
a desenvolver o estudo e a produção de materiais plásticos
para os mais diversos setores profissionais desde 1945, ano em
que o grupo começa o seu trajeto como produtor de têxteis
plásticos em Alicante.

As alianças de produção constituem um dos pilares do nosso
negócio São muitas as marcas de reconhecido prestígio
nacional e internacional que confiam em nós para fabricarmos
as suas lâminas impermeabilizantes, o que leva a que a
inovação das nossas soluções chegue a muitos pontos do
mundo.
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Desenvolvimento
sustentável
Somos
fabricantes
Ao longo da nossa vasta trajetória fomos acumulando a
experiência que nos permite apresentar-nos hoje como
fabricantes de uns sistemas construtivos revolucionários. Com
a nossa marca, Revestech, conseguimos posicionar-nos como
um parceiro de confiança entre arquitetos, encarregados de
obras, empresas de construção e de instalação ao resolvermos
os mais variados problemas de impermeabilização,
dessolidarização, acústica e drenagem, oferecendo-lhes um
conjunto de soluções práticas e eficazes.
Sistemas homologados por:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO

Na Revestech acreditamos profundamente no
desenvolvimento sustentável e, nesse sentido, criámos um
conjunto de boas-práticas que nos permite reduzir o impacto
da nossa atividade no ambiente, como, por exemplo, no
que diz respeito à gestão dos resíduos, que separamos por
origem (por matéria ou mistura) para procedermos à respetiva
reciclagem.

Sistemas
inovadores
Os nossos sistemas ocupam um lugar absolutamente inovador
no mercado. O material fibroso das nossas lâminas garante
a fixação à cerâmica com cimento cola, permitindo aos
profissionais prescindir da capa de compressão durante a
instalação e transformando o seu trabalho em algo tão simples
como um simples revestimento cerâmico.

A nossa paixão por reinventar os espaços é o que nos impele
a não deixarmos de investigar novas soluções que possam
multiplicar as possibilidades dos projetos arquitetónicos. O
nosso departamento de investigação e desenvolvimento
estuda e põe à prova novos projetos no nosso laboratório
antes de serem lançados no mercado. Paralelamente,
contamos com um convénio de colaboração institucional
com o Departamento de Química da UA (Universidade de
Alicante) para realizarmos, em regime de parceria, ensaios
relacionados com os nossos produtos.

UNIVERSO REVESTECH

Investigação
constante
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revestech I+D+i

investigação
constante
A nossa preocupação em
desenvolver soluções de
construção de ponta e
qualidade é aquela que
nos move para continuar
a pesquisar.
O nosso departamento de
I+D + i estuda e testa novos
produtos e sistemas, nos nossos
laboratórios e nos “Servicios
Técnicos de Investigación” da
Universidade de Alicante (UA).
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revestech digital

presente nas
plataformas
O nosso catálogo de produtos está incluído
nas plataformas Cype, Acae, Presto e
Archiproducts. Facilitar o trabalho dos
profissionais da construção civil para a
realização, planeamento, cálculos, etc.
dos seus projetos.
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revestech certificados

ur
compromisso
com a
qualidade
A Revestech tem a certificação de
qualidade UNE EN ISO 9001:2015 onde
garantimos a satisfação dos nossos
clientes através da melhoria contínua e
real dos nossos produtos e serviços. Além
disso, as nossas lâminas impermeáveis
têm a Marcação CE, que garante o
cumprimento da legislação obrigatória
sobre requisitos essenciais que podem
fornecer aos consumidores, empresas
ou administrações públicas informações
segurança ou desempenho do produto.
Na Revestech temos os nossos próprios
laboratórios associados para certificar cada
um dos nossos produtos.
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revestech trabalhos de referência

Impermeabilização de ameias e coberturas com DRY80 do Castelo de Cocentaina. Alicante (Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. CENTRO COMERCIAL CUADERNILLOS DE ALCALÁ DE HENARES. Madrid (Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. IBEROSTAR LANZAROTE PARK****. Lanzarote (Las Palmas, Ilhas Canárias, Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. IBEROSTAR ANTHELIA*****. Costa Adeje (Tenerife, Ilhas Canárias, Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. MELIÁ GORRIONES FUERTEVENTURA****. Fuerteventura (Las Palmas, Ilhas Canárias, Espanha).
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Impermeabilização de casas de banho com DRY50, piscinas com DRY120 POOL e varandas com DRY80. Suitopía **** Sol y Mar Suites Hotel. Calpe
(Espanha).

Impermeabilização de zonas húmidas com DRY50. RAFA NADAL ACADEMY DE MALLORCA. Manacor (Maiorca, Espanha).

UNIVERSO REVESTECH

Impermeabilização de zonas húmidas com DRY50. HOTEL BROWN’S DOWTOWN***. Lisboa (Portugal).

Impermeabilização de terraços com DITEC 3 e de zonas húmidas com DRY50. HOTEL EUROSTARS TORRE SEVILLA*****. Sevilha
(Espanha).

Impermeabilização de terraços e zonas húmidas com DRY50. HOTEL SARDINERO****. Santander, Espanha.
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revestech trabalhos de referência

Impermeabilização de piscinas exteriores com DRY120 POOL. SHA WELLNESS CLINIC*****. Albir (Alicante, Espanha).

Impermeabilização de piscinas com DRY120 POOL. OCEAN DRIVE APARTMENTS. Benidorm (Alicante, Espanha).

Impermeabilização de piscina exterior com DRY120 POOL. HOTEL MARINA RESORT BENIDORM****. Benidorm (Alicante, Espanha).

Impermeabilização de piscinas com DRY120 POOL. IBIZA GRAN HOTEL*****. Ibiza (Ilhas Baleares, Espanha).

Impermeabilização de piscina climatizada com DRY120 POOL. EDIFÍCIO DE LUXO em frente ao Estádio do Benfica. Lisboa (Portugal).
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Impermeabilização de piscinas exteriores com DRY120 POOL. Apartamentos de luxo SHA WELLNESS. Albir (Alicante, Espanha).

Impermeabilização dos jardins interiores com DRY80, projetado por César Manrique do Hotel MELIÀ SALINAS em Costa Teguise
(Tenerife).

UNIVERSO REVESTECH

Impermeabilização da piscina com miradouro de vidro em moradia de luxo, feita com DRY120 POOL (Alicante, Espanha).

Impermeabilização da piscina privada com escadas U, feita com DRY120 POOL (Alicante, Espanha).

Drenagem de um terraço privado com o nosso sistema de drenagem DRYWALK (Alicante, Espanha).
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revestech trabalhos de referência

Impermeabilização de casas de luxo ao longo da Costa Blanca com DRY80 e DRY120 POOL. (Alicante, Espanha).

Impermeabilização de coberturas de um lar de idosos em Lenstiscais (Castelo Branco-Portugal) com DRY80.
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Duche de cerâmica com base invisível LEVEL.

Duche de cerâmica com base invisível LEVEL.

UNIVERSO REVESTECH

Duche de cerâmica com base invisível LEVEL.

Duche de cerâmica com base invisível LEVEL.

Duche de cerâmica de microcimento, kit de impermeabilização DRY50.
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revestech trabalhos de referência
Hotel H10 ATLANTIC SUNSET***** _ Playa Paraíso_Tenerife

Impermeabilização de terraços com DRY80. Hotel H10 ATLANTIC SUNSET***** _ Playa Paraíso_Tenerife (Ilhas Canárias,
Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. Hotel MELIÁ SALINAS***** _ Lanzarote (Las Palmas, Ilhas Canárias, Espanha).

150

ur

Impermeabilização com DRY80 da cobertura do bar/piscina de resort de 5 estrelas da cadeia de hotéis H10_Costa Adeje _Tenerife

UNIVERSO REVESTECH

(Ilhas Canárias, Espanha).

Impermeabilização de terraços com DRY80. Centro comercial EL SALADAR _ Fuerteventura (lhas Canárias, Espanha).
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revestech trabalhos de referência

Reabilitação bases de duches e reabilitação do terraço junto à piscina de Quinta de S. Bernardo. Mesão Frio (Portugal),

152

Piscina em edifício habitacional em frente ao Estádio da Luz do Benfica. Lisboa (Portugal)
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revestech formação

revestech formação é o compromisso

que temos com a nossa rede de instaladores.
Todos os meses organizamos cursos e seminários
gratuitos nas nossas instalações de forma a ampliar
os conhecimentos profissionais e a dar a conhecer
os nossos sistemas de impermeabilização.
Cursos para os quais conferimos acreditação com
um diploma de instalador oficial Revestech.
Além disso, realizamos jornadas técnicas e cursos
personalizados em empresas e também em
escolas profissionais técnicas situadas em qualquer
lugar da nossa zona geográfica.

Para inscrições prévias
e/ou mais informações:

info@revestech.com
(+34) 965 10 65 69
154
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revestech eventos

feiras
As feiras nacionais
e internacionais
proporcionam-nos uma
grande oportunidade de
desenvolver exportações
e gerar oportunidades de
negócio. Um lugar valioso
porque no mesmo lugar e
em pouco tempo temos a
oportunidade de nos darmos
a conhecer, sermos mais
visíveis e posicionarmos a
nossa marca no mercado.

BAU MUNICH (Alemania)
156
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ARTIBAT RENNES (Francia)

SAIE BARI (Italia)
157

revestech eventos

ARKEDA NAPLES (Italia)

MADEXPO MILAN (Italia)
158
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DECOR HOTEL (Lisboa)
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revestech eventos

IDEOBAIN PARIS (Francia)
160

UNIVERSO REVESTECH

ur

THE BIG FIVE DUBAI (United Arab Emirates)
161

revestech eventos

CEVISAMA VALENCIA (Espanha)
162
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revestech eventos

conferências
técnicas
na revestech levamos

a nossa formação para
qualquer lugar, para isso
vamos e organizamos em
conjunto com clientes e
fornecedores, dias técnicos
nas suas instalações, para
divulgar os nossos produtos.

ARQDECÓ (Madrid)

REFORMA TUS SENTIDOS (Bilbao)
164

DPA FORUM (Madrid)
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DPA FORUM (Sevilla)
165

revestech eventos

CONFERÊNCIAS
TÉCNICAS (Valencia)

166

ur

prémio
em 2018 foi-nos atribuído

UNIVERSO REVESTECH

o Prémio Inovaçao18 na
construção, na categoria
de IMPERMEABILIZAÇÃO.
Concurso organizado pela
conceituada revista de
arquitetura e oportunidades
de negócio na construção
Anteprojectos.
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As laminas REVESTECH®
possuem GARANTIA de 10 anos a
partir de emissão da data da fatura.
Para mais informações sobre as
nossas garantias, pode contactar o
nosso departamento comercial.

Sistemas aprovados por:

Sistemas presentes em:

CSTB AIMPLAS AITEX TCNA IAPMO
As especificações, medidas e características técnicas dos produtos podem ser modificadas sem prévio aviso, sempre procurando melhorias ou adaptações a novos regulamentos. A Revestech reservase o direito a eliminar da sua oferta aqueles produtos que considere, seja qual for a razão, não devam de continuar no seu catálogo. Os ambientes criados neste catálogo são sugestões de instalação
de carater publicitário devendo-se utilizar na instalação real as instruções de colocação atualizadas nos manuais técnicos de colocação, que serão entregues pela Revestech quando assim sejam
solicitados.

www.revestech.com

Calle La Rioja, 4
03006 · Alicante · Espanha
Tel.+34 965 10 65 69

