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Medidas do rolo:

B = 1 m

L = 30 m

Total: 30 m2

A membrana tem 3 mm de 
espessura total e é composta 
por polietileno de alta densidade 
laminado com tecido não-tecido na 
parte inferior.

floortec >> membrana em polietileno para pavimentos cerâmicos
H = mm Art. Acabamento € / m2 rol rol /palheta

3 FLOORTEC Polietileno virgem (PE HD) 15,73 1 12
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COMPENSAÇÃO DE TENSÃO (característica de desacoplamento):
A membrana é capaz de compensar o movimento diferencial em todas as 
direções, neutralizando a tensão entre o substrato (estruturas em concreto ou 
madeira) e o ladrilho, evitando assim o acúmulo de tensão e danos à camada 
de ladrilho.

GESTÃO DE VAPOR:
As cavidades abertas na parte inferior da membrana fornecem alívio 
de pressão para a humidade que sobe do substrato, permitindo que o 
revestimento cerâmico seja instalado sem esperar o tempo usual de cura para 
o concreto (28 dias). A humidade evapora através do espaçamento intersticial 
entre a membrana impermeável e o tecido não-tecido.

RESISTÊNCIA DE CARGA
A estrutura com cavidades em forma circular na superfície da membrana 
proporciona maior resistência à carga em comparação com cavidades de 
outros formatos: o cimento-cola preenche as cavidades circulares, formando 
uma estrutura mais sólida de suporte. O FLOORTEC foi testado pela TCNA, e 
passou todos os 14 ciclos (Extra-Heavy Commercial) no Robinson Wheel Test 
(ASTM C627) com mais de 19,2”construção em armação de madeira.

IMPERMEABILIZAÇÃO*
O material da membrana, HDPE (polietileno de alta densidade), é impermeável. 
A camada superior da membrana bloqueia a infiltração de água, facilitando o 
processo natural de evaporação da água. A camada de argamassa é, portanto, 
protegido de percolação de água e não sujeito a danos devido à formação de 
gelo causada por baixas temperaturas durante os meses de inverno.+

* ATENÇÃO: A membrana Floortec é composta por um material plástico resistente à água, mas a 
impermeabilização completa da aplicação deve ser realizada usando tiras Foiltec e peças de canto. A 
aplicação incorreta desses acessórios pode comprometer a impermeabilização. Além disso, a membrana 
FLOORTEC não pode ser usada como um sistema primário de impermeabilização, para o qual deve ser 
usada uma membrana betuminosa ou um produto similar.
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