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RENOLIT ALKORBRIGHT

 

EXCELLENCE 
IN ROOFING
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Stay cool, RENOLIT ALKORBRIGHT

A RENOLIT desenvolveu a membrana de estanqueidade 
para o sistema RENOLIT ALKORBRIGHT com a preocupação 
de responder a uma necessidade de economia de energia, 
mas igualmente numa lógica de respeito ecológico. 

Esta técnica avançada devêmo-la à associação das 
qualidades reconhecidas das nossas membranas RENOLIT 
ALKORPLAN e a uma reflexão máxima da luz do sol, 
característica do nosso sistema RENOLIT ALKORBRIGHT. 

A RENOLIT ALKORBRIGHT é um produto topo de gama, de 
côr branca na massa (na subcamada e na superfície) que 
oferece uma excelente reflexão dos UV e cuja qualidade de 
acabamento será apreciada pelos especialistas. 

A RENOLIT ALKORBRIGHT é o fruto de uma longa pesquisa 
que permite à RENOLIT propôr um produto que favorece 
fortemente a economia de energia. 
A nova membrana cool roof é um “trunfo” importante da 
já extensa gama das membranas de cobertura RENOLIT 
ALKORPLAN.
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Sistema RENOLIT ALKORBRIGHT

INFORMAÇÃO DO PRODUTO

RENOLIT ALKORPLAN F35276

Membrana sintética de estanqueidade à base de PVC-P, 
armada com uma malha de polyester. 

- 0679-CPD-0156 (ETAG 006)
- 0679-CPD-0157 (ETAG 006)
- 0679-CPD-0171 (EN 13956)
- 0679-CPD-0172 (EN 13956)

Conformidade CE. Certificados disponíveis no nosso site: 
www.alkorproof.com
Resistência ao fogo exterior B ROOF (T1). Aprovação técnica 
continua (DA 23 LNEC).

* Ver modalidades

RENOLIT ALKORPLAN A35279

Membrana sintética de estanqueidade à base de PVC-P, 
associada termicamente a um nao tecido de poliester de 
300 g/m2. 

0749-CPD
BC2 -320-0295-0100-01 (EN 13956)

Propriedades físicas Normas de 
referência

Valores 
UEAtc

Valores médios de 
produção RENOLIT 
ALKORPLAN F35276

1,5 mm

Valores 
UEAtc

Valores médios de 
produção RENOLIT 
ALKORPLAN A35279

1,5 mm

Unidade

Resistência à tracção   EN 12311-2 (A) L ≥ 800 1251 L ≥ 650 1170 N/50 mm

T ≥ 800 1196 T ≥ 650 1204 N/50 mm

Alongamento à ruptura EN 12311-2 (A) L ≥ 15 18,1 L ≥ 40 80 %

T ≥ 15 19,9 T ≥ 40 99 %

Estabilidade dimensional  
(6h a 80 °C)

EN 1107-2 T ≤ 0.5 -0,16 L ≤ 1 -0.27 %

L ≤ 0.5 -0,02 T ≤ 1 -0.11 %

Dobragem a baixa temperatura EN 495-5 -20 -25 -20 -25 °C

Resistência ao punçoamento EN 12310-2 L ≥ 150 522 L ≥ 150 381 N

T ≥ 150 574 T ≥ 150 389 N

Aderência entre camadas  EN 12316-2 ≥ 80 179 ≥ 80 95 N/50 mm

Permeabilidade ao vapor de água (μ) EN 1931 - 20.000 - 20.000 -

Resistência à perfuração estática  EN 12730 - L 20 - 20 kg

Instruções gerais
A instalação do RENOLIT ALKORBRIGHT é idêntica à de uma 
membrana RENOLIT ALKORPLAN F ou A tradicional. Deverá 
ser preconizada uma inclinação mínima de 30 mm/m.  
Em caso de associação a paineis fotovoltaicos, deverá  

considerar-se uma inclinação de 60 mm/m. Além disso, 
a estrutura rugosa desta membrana diminui o risco de 
escorregamento aquando da instalação.

Produtos     Espessura Largura           Peso Comprimento dos rolos Peso / Rolo   

RENOLIT ALKORPLAN F35276 1,5 mm 1,05 m 1,85 kg/m2 20 lm ca. 41 kg

RENOLIT ALKORPLAN A35279 1,5 mm 2,10 m 2,25 kg/m2 15 lm ca. 71 kg
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Branco na massa
A RENOLIT faz parte dos fabricantes capazes de lhe oferecer 
uma membrana de estanqueidade totalmente branca na 
massa. A vantagem do RENOLIT ALKORBRIGHT reside não 
só no facto de beneficiar duma reflexão máxima do sol, 
mas também no facto de, graças à sua subcamada branca, 
permitir realizar soldaduras práticamente invisíveis. O 
aspecto da membrana de estanqueidade aplicada em obra  

 

é homogéneo e estético; o que não é forçosamente o caso 
quando a membrana é cinza por baixo.
A aplicação do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT é similar à 
utilizada com a nossa membrana RENOLIT ALKORPLAN F ou 
A. Ver especificações de aplicação da RENOLIT ALKORPLAN 
F e A. 
É proibida a utilização da soldadura a solvente.

Uma reflexão durável
Após algum tempo, as membranas, inicialmente brancas, 
escurecem um pouco. Todas as espécies de fenómenos 
exteriores vão contribuir para depositar na cobertura 
sujidades que a fragilizarão e porão em perigo a sua 
longevidade; a poluição atmosférica não é a menor. No 
caso duma cobertura destinada a reflectir o sol, este é um 
inconveniente importante.

Para paliar este tipo de fenómenos previsíveis, a membrana 
do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT é dotada de uma 
camada incolor de protecção especial. Esta facilitará 
o escoamento das águas e poeiras que habitualmente 
estagnariam na superfície da cobertura. 
A manutenção da cobertura estará facilitada e o seu 
aspecto geral ficará à evidência bem mais limpo.

No caso das membranas de estanqueidade com subcamada 
cinza ou negra, as soldaduras são bem visíveis.

No caso duma aplicação de RENOLIT ALKORBRIGHT, as 
soldaduras quase não se vêem.

As características do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT

As características do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT
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As vantagens visíveis da camada clear coat
A influência da poluição atmosférica pode ser simulada 
pelo teste ISO 11378/2. Neste teste, a membrana é exposta, 
durante 4 anos, à água, à lama, ao cimento e ao negro de 

 

fumo. Um estudo comparativo de algumas membranas de 
cobertura revela os seguintes resultados:

A camada “clear coat” reforça e aumenta a aptidão do 
produto à reflexão do Sol, e confere-lhe uma protecção 
suplementar anti-UV muito apreciável. A fim de não 

danificar a camada “clear coat”, é proibido utilizar 
soldadura a solvente.

As características do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT

Todas as pegadas originadas pela aplicação serão fácilmente limpas com a ajuda de um pano húmido.

Membrana de cobertura, com estrutura em PVC-P, sem 
camada protectora.

Depois da limpesa 
com água

Antes da  
limpesa

Novo  
produto

RENOLIT ALKORBRIGHT

Membrana de cobertura, em betume, lisa com uma 
camada acrílica reflectora.

Membrana de cobertura branca em TPO

Depois da limpesa 
com água

Antes da  
limpesa

Novo  
produto
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Com uma reflexão solar de 90% (97% CIGS), a membrana 
para o sistema RENOLIT ALKORBRIGHT é uma das melhores 
membranas de cobertura “cool roof” presentes no mercado.
Duma maneira geral, constatamos que, quanto mais 
escura é a membrana, menos ela reflete a luz do Sol. A sub  
camada tem igualmente a sua importância. Com efeito, 
uma sub camada branca oferece melhores resultados que 
uma sub camada cinza ou negra.

Atenuar o efeito das ilhas de calor
Quando a temperatura da membrana é menos elevada, 
isto tem um impacto directo sobre a temperatura do 
resto da cobertura. Temos constatado que, em meio 
urbano ou industrial, o sistema RENOLIT ALKORBRIGHT 
terá particularmente um impacto positivo directo sobre a 
temperatura dos diferentes elementos do edifício.

Reflexão: os números

RENOLIT ALKORBRIGHT
> SR ± 90%

Membrana de cobertura branca
Standard em PVC-P
> SR ± 78%

Membrana cinza
> SR ± 38%

Membrana negra
> SR ± 5%

Espectro solar

As vantagens do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT
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A temperatura por cima da membrana
Constatamos as diferenças de temperatura entre uma 
membrana escura e a membrana do sistema RENOLIT 
ALKORBRIGHT. A temperatura na superfície da membrana 
é menos elevada, o que evita de sofrer um choque 
térmico, especialmente entre o dia e a noite. A radiação 
UV, constante e moderada, originará que as propriedades 
reflectoras da membrana aumentarão significativamente a 
sua duração de vida.

RENOLIT ALKORBRIGHT um sistema 
ecológico e energéticamente interessante
A escolha da utilização da RENOLIT ALKORBRIGHT numa 
cobertura terá influência sobre o clima interior do edifício 
e, indirectamente, sobre os seus custos de climatização. 
Em consequência da fraca absorção de calor, o interior de 
um edifício aquecerá mais lentamente no Verão. Os picos 
de temperatura dentro do edifício serão atingidos mais 
lentamente. A forte reflexão da luz do Sol, no pico mais 
quente do dia, permite à cobertura ficar fria. Isto é ainda 
mais perceptível nos países com incidência do Sol mais 
forte. Os custos de climatização serão também reduzidos. 
A RENOLIT ALKORBRIGHT permite uma redução do 
consumo de energia e diminui assim as rejeições de CO2.

Temperatura na superfície de 
uma membrana negra. 

Superfície da cobertura = 80º. 
Interna = 30º.

Temperatura por cima da  
membrana do sistema RENOLIT 
ALKORBRIGHT
Superfície da cobertura = 40º.
Interna = 25º.

10 h.
12 h. 45

15 h. 15

Zwarte dakfolie

Grijze dakfolie

ALKORBRIGHT®

10 h.
12 h. 45

15 h. 15

Black roofing membrane

Grey roofing membrane

RENOLIT ALKORBRIGHT

Os testes em tamanho real que realizamos na cobertura da 
nossa fábrica de produção, em Oudenaarde, permitiram-
nos constatar uma diferença de temperatura de 45º entre 
uma membrana antracite e a membrana branca do sistema 
RENOLIT ALKORBRIGHT.

Membrana negra

Membrana cinza

RENOLIT ALKORBRIGHT

As vantagens do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT
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RENOLIT ALKORBRIGHT aumenta o 
rendimento dos paineis solares
Existe uma ligação positiva entre o rendimento das 
células fotovoltaicas cristalinas (células FV) e a fraca 
temperatura à superfície da membrana do sistema  
RENOLIT ALKORBRIGHT.

O efeito RENOLIT ALKORBRIGHT sobre o 
rendimento é duplo:

A energia solar é captada quer directamente pelo painel 
solar, quer indirectamente pela reflexão da cobertura. Em 
geral, estimamos este benefício a 1% da superfície com um 
Albedo* de 0.2.
Para superfícies com um Albedo de 0.8, como o nosso 
sistema RENOLIT ALKORBRIGHT, atingimos valores de 4 a 

5%. Na realidade, isto pode traduzir-se por um aumento do 

rendimento eléctrico variante de 3 a 4%.
Por outro lado, uma alta temperatura da superfície da 
cobertura terá um impacto negativo sobre o rendimento 
das células silicones cristalinas. Um aumento de 2º C 
implica uma perda de 1% do rendimento.
A membrana branca do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT 
permite manter uma fraca temperatura à volta dos módulos 
fotovoltaicos e, portanto, um aumento do seu rendimento.

* Albedo ou índice de reflexão duma superfície, é a relação 
entre os raios reflectidos e os raios captados.

•	 Impacto	positivo	sobre	a	temperatura	interior	de	um	
edifício

•		Aumento	do	rendimento	das	células	fotovoltaicas

•	 Fraco	consumo	de	energia	para	a	climatização	e,	
portanto, uma diminuição das rejeições de CO2

•			Diminuição	das	ilhas	de	calor

•		Alta	reflexão	da	luz	do	Sol

•			Mesmas	propriedades	e	vantagens	que	a	nossa	
membrana RENOLIT ALKORPLAN F e A

•			Fácil	limpesa

RENOLIT ALKORBRIGHT

Paineis 
fotovoltaicos

As principais vantagens do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT:

As vantagens do sistema RENOLIT ALKORBRIGHT

A membrana utilizada para impermeabilizar a cobertura, 
no quadro dos sistemas solares existentes, reveste-se 
de importância primordial. Com efeito, quanto mais a 
membrana utilizada reflete os raios solares, mais eficaz é o 
sistema de captação solar.
A RENOLIT ALKORBRIGHT responde claramente às 
características técnicas exigidas neste quadro, pois, 
actualmente, oferece os valores de reflexão solares mais 
elevados do mercado. Por consequência, o sistema convém 
particularmente à impermeabilização de coberturas 
destinadas a receber os sistemas solares mais eficientes. 
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WWW.ALKORPROOF.COM

RENOLIT PORTUGAL, Unipessoal, Lda 
Parque Industrial dos Salgados da Póvoa - Apartado 101 -2626-909 PÓVOA DE SANTA IRIA
T +351 219 568 306 - F +351 219 568 315 - www.renolit.com

O British Board of
Agrément certifica uma
esperança de vida para

a RENOLIT ALKORPLAN F
instalado em Inglaterra

superior a 35 anos.

RENOLIT ALKORPLAN 
produtos para cobertura e 
sistemas têm uma garantia 
standard de 10 anos e são 
instalados por construtores 

e aplicadores avalizados 
pela RENOLIT.

Todas as membranas 
de impermeabilização 

RENOLIT para coberturas, 
fazem parte do 

ROOFCOLLECT®, um 
programa de recolha e 

reciclagem de PVC.

O departamento RENOLIT, 
para a actividade das 

coberturas, foi aprovado 
para o EN ISO 9001:2008.

Toda a informação contida no presente documento comercial foi dada de boa fé e com a intenção de informar. É dada com base nos conhecimentos actuais no momento da sua redacção e pode ser alterada sem 

aviso. Nenhum dos conteúdos aqui referidos poderá induzir a aplicação dos nossos produtos sem ter em conta as licenças existentes, prescrições legais ou regulamentares, nacionais ou locais, leis, aprovações 

técnicas ou especificações técnicas, ou as normas e práticas da boa aplicação nesta profissão. O comprador deve verificar qual a importância da publicidade, embalagem, rotulagem, composição, propriedades, 

fabricante e que o uso ou a comercialização dos nossos produtos estão sujeitos às regras particulares no seu território. Ele é também a única pessoa responsável por informar e avisar o consumidor final. Em caso 

de confrontação com os casos ou detalhes particulares, que não tenham sido previstos nas presentes prescrições, é da máxima importância contactar os nossos técnicos, que, em função do estado dos nossos 

conhecimentos, responderão às questões colocadas. Os nossos serviços técnicos não podem ser responsáveis pela concepção nem pela execução dos trabalhos. No caso de negligência pelas normas, prescrições 

e deveres da parte do comprador, não poderá, em caso algum, ser implicada a nossa responsabilidade. As cores obedecem às normas UV do EOTA, mas estão sujeitas a uma evolução natural com o tempo. Estão 

excluídas da garantia: as considerações estéticas, em caso de reparação parcial das membranas afectadas, cobertas pela garantia.


