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ALKORGREEN ... um jARdim ENtRE  
O céu E A tERRA

durante os últimos vinte anos as membranas 
alkorPLAN® foram muitas vezes associadas 
aos projectos de coberturas verdes.
As coberturas verdes ALKORGREEN apre-
sentam uma solução de impermeabilização 
que é tão ecológica quanto atraente.

A subida crescente de uma consciência  
ambiental e ecológica, aliada à necessidade 
de uma solução económica,  oferece um 
trampolim ideal para o sucesso da cobertura 
verde no domínio das coberturas de terraço.

A urbanização galopante origina várias  
questões para as quais as coberturas verdes 
poderão oferecer uma solução.

Alguns governos nacionais ( Bélgica, Alema-
nha ...) ou regionais tomaram medidas 
encorajando a utilização de coberturas verdes 
( subsídios, taxas, ...).
As membranas alkorPLAN® são essencial-
mente utilizadas para a impermeabilização 
de edifícios industriais. mas, nos últimos anos, 
constata-se uma certa evolução nas cober-
turas visíveis e verdes.

O sistema ALKORGREEN oferece aos nos-
sos clientes um sistema de cobertura verde 
optimizado e inteiramente adaptado à nossa 
membrana alkorPLAN®.

Piscina “Het Keerpunt” (Holanda)



Grande Hotel Kalidria (Itália)
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alkorPLAN® PARA COBERTURA VERDE

Um único fornecedor
O sistema AlkOrGrEEN oferece uma solução completa, 
que inclui, simultâneamente, a impermeabilização e a 
estrutura “cobertura verde”.
Assim, o arquitecto, o proprietário ou todos quantos o 
sistema cobertura verde possa interessar,  encontrarão 
na RENOLIT uma solução imediata sem perder tempo 
com mais pesquisas.
  
30 anos de experiência em impermeabilização
As membranas sintéticas alkorplAN® têm sido utilizadas 
ao longo de muitos anos na impermeabilização de 
coberturas verdes,  graças à sua excelente resistência à 
perfuração estática sobre estruturas duras ou isoladas.

FLL 
A alkorplAN® obteve com sucesso o teste de resistência 
às raízes “Fll” e está , portanto, classificada para o 
efeito como um produto de qualidade superior utilizado 
no domínio das coberturas verdes.
por outro lado, as membranas alkorplAN® são aplicadas 
por soldadura a ar quente, sem recurso à utilização 
do fogo. Depois de executadas as soldaduras, elas 
são controladas e testadas. A sua discrição e a sua 
fiabilidade constituem um trunfo suplementar.

Durabilidade
Os nossos produtos têm uma esperança de vida superior 
a 30 anos, constituindo assim uma solução durável para 
a sua cobertura verde.

Espessura da 
camada do 
substrato (cm)

Peso 
suplementar 
(Kg/m²)

Manutenção Acessibilidade Tipos de plantas

1 Coberturas extensivas 3-15 30-150 Muito limitada Não Musgos, sedos (sedums)

2 Coberturas semi-intensivas 15-30 150-400 Importante Sim Ervas, flores de silvado

3 Coberturas intensivas > 30 ≥ 400 Importante  Sim Escolha de plantas 
virtualmente ilimitada*

Centro Desportivo  (Alemanha) Centro Comercial  (Alemanha)

(1 = Sistema standard ALKORGREEN)     
* Certas plantas como o bambu deverão ser evitadas devido à agressividade das suas raízes.  para uma lista exaustiva de plantas interditas para as 
coberturas-jardim, poderá consultar “ krupka, Bernd. Dachbegrüning – pflanzen und Vegetationsanwendung an Bauwerken.“ Stuttgart, Ulmer.2000 .

pensão (Alemanha)

Coberturas verdes e suas propriedades

Existem 3 tipos de coberturas verdes:



La Strada  (Alemanha)
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Sedo (Sedum) / Substrato e vegetação

alkorPLUS® 81016 camada de retenção de água

alkorPLUS® 81015 camada de filtragem e drenagem

alkorPLUS® 81014 camada de deslizamento ou  
alkorPLAN® 35121 membrana de protecção

alkorPLAN® LA 35177 (1,5 mm) membrana de impermeabilização

Isolamento térmico

Camada pára-vapor

Estrutura resistente

RENOLIT WATERPROOFING

O sistEmA ALKORGREEN

O  sistema  aLKORGReeN é um  
sistema staNdaRd paRa 
cObeRtuRas cOm uma iNcLiNaçãO 
de 1º até 5º.

Sedo (Sedum) / Substrato e vegetação
No caso de grandes projectos, aconselhamos 
semear as botões de sedo numa camada de 
substrato de cerca de 6 centímetros.
para projectos mais pequenos, recomendamos a 
utilização de camadas pré-cultivadas. A camada 
de substrato garante a existência de substâncias 
nutricionais e o abastecimento de água à vegetação 
assim como a oxigenação e a ancoragem das 
raízes.

alkorPLUS® 81016 camada de depósito de água.
permite assegurar, em períodos de secas 
prolongadas ou de altas temperaturas, uma reserva 
de água para rega das plantas.

alkorPLUS® 81015 camada de filtragem e drenagem
Estas duas camadas são ambas indispensáveis, 
tanto a sub-camada filtrante para evitar que as 
partículas da camada de substrato não estejam 
presentes em grande quantidade e não obstruam a 
camada de drenagem, como a camada de drenagem 
assegurando a evacuação de água supérflua 
que não seria retida pela camada destinada ao 
armazenamento de água.

alkorPLUS® 81014 camada de deslizamento ou 
alkorPLAN® 

35121 membrana de protecção.
Esta camada concede uma protecção suplementar 
às camadas fundamentais. 

alkorPLAN® LA membrana de impermeabilização. 
Garante a impermeabilização e impede a penetração 
das raízes. 
Colagem integral com a cola alkorplUS® 81064.

Centro de interpretação da natureza (Espanha) Guernsey  (Inglaterra)
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Escola  (Alemanha)
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As vANtAGENs dO sistEmA ALKORGREEN

As principais vantagens da ALKORGREEN são:

O sistema AlkOrGrEEN oferece-lhe uma solução 
completa, aliando a estética ao cuidado de 
preservação ecológica do local do seu projecto; ao 
construir a sua cobertura está também a optar por 
uma solução de futuro.

O AlkOrGrEEN é um sistema optimizado de 
cobertura verde que oferece vantagens evidentes 

tanto em construções novas como em projectos de 
renovação.

O nosso sistema AlkOrGrEEN é destinado a 
coberturas do tipo extensivo, mas adapta-se 
igualmente a coberturas do tipo intensivo(*).

Construção e economia
- Isolamento acústico melhorado
-  Diminuição dos custos para aquecimento/ar 

condicionado
- Aumento da esperança de vida da cobertura
- Manutenção limitada
- peso baixo

Uma solução ecológica
-  Criação de um espaço vital para insectos, 

pássaros ... 
- retenção de água das chuvas
- Melhoramento da qualidade do ar
- Absorção do raio electromagnético

Vantagens funcionais
- Criação de um espaço agradável suplementar 
-  Estética: maior potencial de criação para os 

arquitectos

*Graças à nossa longa experiência no domínio das realizações de 

coberturas verdes, estamos convencidos que há poucos limites 

às possibilidades de concepção para as coberturas intensivas. 

As coberturas deste tipo requerem um trabalho de especialista e 

favorecem uma estreita colaboração entre a empresa aplicadora 

e o especialista em sedo. A liberdade de criação que a cobertura 

verde oferece é tal que não parece indispensável propôr uma 

solução. Se o nosso conceito de cobertura verde semi-extensiva 

lhe interessa, não hesite em nos contactar.

Vila escolar Internacional (França)
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Um isolamento acústico melhor. 
O sistema de cobertura verde AlkOrGrEEN é um 
excelente isolador acústico. pela sua concepção, 
as coberturas verdes reduzem muito eficazmente o 
ruído produzido pelo granizo, chuvas, etc. ...  

Vantagens em termos de urbanismo
As coberturas vegetais criam zonas verdes no 
ambiente urbano. As plantas na cobertura dão aos 
proprietários uma vista de um espaço mais natural, 
em vez das superfícies negras ou cinzentas que 
constituem habitualmente as coberturas planas, 
cada vez mais presentes na nossa paisagem 
urbana.

Redução do custos de aquecimento/climatização
Uma cobertura verde aumenta o isolamento 
e a eficácia energética do edifício. Devido às 

suas propriedades isolantes, as coberturas 
AlkOrGrEEN têm um grande impacto sobre as 
temperaturas interiores, reduzindo substancialmente 
a quantidade de energia necessária para aquecer 
um edifício no inverno e para o climatizar no 
verão. Em consequência, o sistema de coberturas 
AlkOrGrEEN funciona mais eficazmente que 
outros sistemas mais convencionais, o que acaba 
por resultar numa redução notável dos custos 
energéticos a cargo do proprietário.

Esperança de vida aumentada
As coberturas verdes protegem as membranas 
de impermebilização dos raios UV e IV, do ozono, 
das variações extremas das temperaturas, das 
perfurações e outros danos físicos. Além disso, 
o sistema de cobertura AlkOrGrEEN pode 
aumentar a esperança de vida das membranas de 
impermeabilização de maneira significativa, porque, 
protegendo-as, limita considerávelmente uma 
eventual necessidade de manutenção que poderá 
ser extremamente onerosa.
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Melhoramento da qualidade do ar
As coberturas verdes contribuem para uma melhor 
qualidade do ar, particularmente nos ambientes 
urbanos, onde a sua qualidade é normalmente 
insuficiente. A vegetação na cobertura, por um lado 
produz oxigénio, pelo outro, absorve as partículas 
poluídas do ar.  

 

Retenção da água
As coberturas vegetais absorvem grandes 
quantidades da água da chuva e evitam que ela 
passe directamente pelas canalizações. Uma 
grande quantidade desta água é absorvida pelas 
plantas ou evapora-se.

No caso de precipitações significativas, o escoa-
mento é retardado, reduzindo assim a  pressão sobre 
as condutas, etc. . As coberturas verdes de grandes 
dimensões podem reduzir considerávelmente o 
risco de inundação, transbordos dos esgotos ou 
descargas.

Espaço vital
Uma cobertura viva favorece  o regresso da natureza 
nas cidades e zonas industriais. Ela oferece uma 
biodiversidade elevada e proporciona a certas 
espécies animais uma protecção mínima num 
ambiente urbano.

pássaros, insectos, abelhas e outra fauna que têm 
necessidade da vegetação para sobreviver, podem 
encontrar um sítio para se instalarem e criarem um 
novo habitat sobre as coberturas. por outro lado, 
as coberturas verdes podem também oferecer aos 
habitantes das cidades um espaço funcional ou 
relaxante, dissimulando a ausência de um jardim 
tradicional.
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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 alkorPLAN® 
superior a 30 anos.

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 9001:2000.
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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.


