
RENOLIT
ALKORPLAN
roofing products

Surpreendentemente metálico
RENOLIT ALKORPLAN F Metallics





Sistema semi-independente
RENOLIT ALKORPLAN F com uma estrutura de superfície especial

Surpreendentemente 
metálico
Um metal brilhante ou uma cobertura em cobre industrial moderno  poderá não ser necessariamente um investimento dispendioso. As 
membranas de coberturas da RENOLIT Alkorplan Metallics oferecem uma boa e durável alternativa às coberturas de metal tradicionais. 
Graças ao seu relevo especial a sua cobertura adquire aquele visual metálico. 

• Membrana sintética de impermeabilização, à base de PVC-P, 
armada por uma malha de poliéster.

• Disponível nas cores prata e cobre.

• Perfis RENOLIT ALKORPLAN Design estão disponíveis em 
grande formato.

• É proibida a utilização da soldadura a solvente.

• Conformidade CE. 
0749-CPD  
BC-320-0295-0100-02 (EN 13956)

• Aprovação técnica contínua UBAtc e CTG.

• Certificados disponíveis no nosso site:  
www.renolit.com/roofing

Informação do produto

• O armazenamento faz-se num local seco, com os rolos 
deitados paralelamente e na embalagem de origem.

• As membranas RENOLIT ALKORPLAN são entregues em rolos 
sobre mandril.

• Cada entrega pode conter até 10% de rolos curtos (mínimo 
de 8 m).

Armazenamento

Prata

40100

Cobre

84040

 EMBALAGEM

Espessura Largura Peso Comprimento Peso / Rolo

RENOLIT ALKORPLAN F35276 1,5 mm 1,05 m 1,95 kg/m2 20 ml ca. 41 kg

PROPRIEDADES

Normas de 
referência

Valor de produção  
RENOLIT ALKORPLAN F 1,5 mm

Unidade

Resistência à tracção EN 12311-2 (A) ≥1100 N/50 mm

Alongamento à rotura EN 12311-2 (A) ≥16 %

Estabilidade dimensional EN 1107-2 ≤0,3 %

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

Resistência às fendas provocadas por pregos EN 12310-1 ≥400 N

Resistência às fendas EN 12310-2 ≥225 N

Aderência entre camadas EN 12316-2 ≥225 N/50 mm

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

Resistência à perfuração estática EN 12730 ≥20 kg

Comportamento ao fogo exterior EN 13501-5 BROOF (t1)* -
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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

A informação contida no presente folheto foi redigida de boa-fé e com a única intenção de proporcionar informação e baseia-se nos 
nossos conhecimentos atuais no momento da sua publicação, portanto, pode estar sujeita a alterações sem aviso prévio. Nenhuma 
informação aqui recolhida insta a aplicar os nossos produtos sem respeitar as patentes vigentes, os certificados, a norma, as leis locais 
e nacionais, as aprovações ou especificações técnicas ou as normas e boas práticas profissionais. É responsabilidade do comprador 
certificar-se sobre se a importação, publicidade, embalagem, etiquetagem, composição, posse, propriedade e uso dos nossos produtos 
ou a sua comercialização estão regulados por leis específicas no seu país. O comprador é também o único responsável por informar 
e assessorar o utilizador final. Se se produzirem situações ou casos não previstos nas presentes instruções, é importante entrar em 
contacto com os nossos serviços técnicos para receber assessoria em função da informação disponível e dentro dos limites dos nossos 
conhecimentos. Os nossos serviços técnicos não são responsáveis pela conceção ou realização das obras. Não somos responsáveis 
pelo incumprimento por parte do comprador das obrigações, normas ou leis a respeitar. Se bem que as cores cumprem os requisitos de 
resistência UV exigidos pela EOTA, é normal que, com o passar do tempo, acabem por sofrer alterações. Na garantia não estão incluídas 
as considerações estéticas em caso de reparações parciais em membranas deficientes cobertas pela garantia. A disponibilidade do 
produto difere em cada país; consulte o departamento técnico da RENOLIT para mais informação.

A vida útil das membranas
RENOLIT ALKORPLAN F
instaladas em Inglaterra 
foi estimada pela agência 
BBA superior a 40 anos com 
manutenção periódica.

Todas as membranas
de impermeabilização
RENOLIT para coberturas,
fazem parte do
ROOFCOLLECT®, um
programa de recolha e
reciclagem de PVC.

A unidade de produção 
RENOLIT Ibérica SA em Sant 
Celoni (Barcelona) tem a 
certificação
ISO 9001/14001.

Todas as nossas soluções 
de estanqueidade para 
coberturas têm uma garantia 
de 10 anos do fabricante e 
são instaladas por instaladores 
que receberam uma formação 
específica. 


