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experiência 
em membranas de cobertura
alkorPlAn®

as membranas alkorpLan® têm por base 
o pVc-p monomérico. apesar destas 
membranas serem tradicionalmente instala-
das para impermeabilização de coberturas 
planas, são também utilizadas em coberturas 
curvas devido às suas características de 
flexibilidade e estética. a sua instalação 
é indicada para projectos novos e para 
renovação de edifícios antigos.

As membranas alkorPlAn® têm 
seis vantagens fundamentais::

Custo – eficiência
•	 Economia	 na	 instalação:	 um	 único	 rolo 
 de 30 m2 substitui 6 rolos de membrana 
 betuminosa em 2 camadas
•		 Economia	 na	 estrutura:	 a	 impermeabili- 
 zação é 5 vezes mais leve que  
 com o sistema tradicional em betuminoso
•	 Economia	 na	 manutenção:	 geralmente 
 limitada a duas inspecções anuais

Segurança ao fogo
•	 Não	 é	 utilizado	 fogo	 durante	 a	 sua 
 instalação
•		 Membrana	retardante	ao	fogo

estética
•	 Adaptável	à	maior	parte	dos	substratos
•		 Selecção	de	gama	de	cores
•		 Segurança	nas	soldaduras

Propriedades físicas
•	 Permeabilidade	ao	vapor
•		 Flexibilidade
•		 Resistência	à	perfuração	estática	e	dinâmica

Durabilidade
•	 Esperança	 de	 vida	 prevista	 pelo	 BBA 
 (british board of agrément) superior a 30 
 anos

reciclagem
•	 O	PVC	pode	ser	reciclado	e	reintroduzido 
 no processo de produção, preservando 
 assim importantes recursos. após o seu 
 ciclo de vida, as membranas de cobertura 
 antigas podem ser recolhidas e recicladas 
 em novas matérias-primas.
 o departamento de coberturas da 
 renolit, ciente da sua responsabilidade 
	 ecológica,	 participa	 no	 ROOFCOLLECT®, 
 um programa de recolha e reciclagem de 
 membranas sintéticas.

Hardi (Dinamarca)

Centro Comercial (Rússia)

Estação TGV do Aeroporto Satolas (França)
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CUSTO	EFECTIVO

redução do tempo 
de instalação

como as membranas de impermeabilização 

alkorpLan® são um material altamente 

desenvolvido,	 o	 que	 significa	 um	 rápido	

processo de instalação, resultando assim numa 

economia	considerável	na	sua	aplicação.

por exemplo, para substituir 1 rolo de 30 m2 

de alkorpLan®	 serão	 necessários,	 no	 mínimo,	

6 rolos da membrana betuminosa tradicional 

bicamada, o que implica um ganho de tempo 

assinalável.

mais leve

a leveza do produto é uma das suas maiores 

vantagens. a membrana é 20 a 40% mais leve 

que algumas das membranas betuminosas 

tradicionais. o peso varia entre os 1,6 kg/m2 da 

alkorpLan® para os 3,3 kg/m2 das membranas 

betuminosas, dependendo das suas espessu-

ras.

manutenção limitada

a manutenção requerida pelo sistema de 

impermeabilização alkorpLan®	 é	 limitada:	 na	

maior	parte	dos	casos	apenas	são	necessárias	

duas inspecções anuais à cobertura para 

limpeza	das	caleiras	e	saídas	de	água.

as membranas alkorpLan® garantem ao 

proprietário	 do	 edifício	 uma	 solução	 efectiva	 a	

longo termo e contribuem para a durabilidade 

do edifício.

Um rolo alkorPLAN® de 30 m2 = 
6 rolos das membranas 
tradicionais betuminosas
multicamada

Museu de Arte (Dinamarca)
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estÉtica

a integridade das soldaduras

os benefícios estéticos da alkorpLan® 
perder-se-iam se as bases mostrassem 
soldaduras e juntas similares à maioria dos 
sistemas tradicionais.
a alkorpLan®	 dá	 uma	 aparência	 suave	 às	
coberturas o que é apreciado tanto pelos 
arquitectos	 como	 pelos	 proprietários	 do	
edifício.

selecção da gama de cores

a renolit desenvolveu e seleccionou 
uma	 gama	 de	 cores	 o	 que	 dá	 ao	
arquitecto a oportunidade de criar uma 
cobertura personalizada que pode ser, 
simultaneamente, distinta e vistosa.

adaptabilidade a todos 
os suportes

as membranas alkorpLan® podem ser 
adaptadas a uma grande variedade de 
formas da cobertura.
elas permitem ao arquitecto considerar a 
aplicação e uso em edifícios que são um 
desafio e arquitecturalmente interessantes.

Terracotta

82119

Cinzento 

Escuro

73321

Verde Cobre

60884

Antracite

79851

Cores AlkorDesign®

Cinzento claro 

71004

Côr standard

a disponibilidade de cores para outros 

países	 dependerá	 da	 localização	

geográfica	do	edifício.

para mais informações, por favor 

consultar o departamento técnico da 

renolit.

Teatro (Holanda)

Um exemplo muito interessante de uma membrana 

alkorPLAN® em côr “cobre”. De notar que só o 

hall central foi impermeabilizado com membranas 

alkorPLAN®, o resto foi coberto com cobre

verdadeiro.
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RENOVAÇÃO	&	RESISTÊNCIA	AO	FOGO

permeabilidade ao vapor 
de	água

as membranas alkorpLan®, para além de serem 

impermeáveis	à	água,	são	também	permeáveis	

ao	 vapor	 de	 água.	 Isto	 permite	 à	 cobertura	

“respirar” (15 vezes mais aberta que a maior 

parte das membranas betuminosas em sistema 

multicamada).

utilizada para renovação

Graças	 à	 sua	 permeabilidade	 ao	 vapor	 de	

água,	 o	 produto	 é	 particularmente	 adaptado	

para renovações de coberturas. na maior 

parte dos casos, em vez de ter de remover 

a	 impermeabilização	 antiga,	 apenas	 será	

necessário	instalar	o	sistema	alkorPLAN® sobre 

o	já	existente.

A	 proporção	 de	 água	 contida	 na	 cobertura	

antiga	 dispersar-se-á,	 mais	 tarde,	 através	 da	

nova membrana.

membrana de cobertura
resistente ao fogo

as membranas de cobertura alkorpLan® 

retardam o fogo. para além disso, durante a sua 

instalação não é utilizado fogo. na instalação de 

membranas de impermeabilização alkorpLan®, 

em coberturas, a soldadura é sempre feita à 

base de ar quente. todas as outras actividades 

na construção do edifício podem prosseguir 

sem qualquer tipo de risco para as pessoas 

envolvidas.

Pavilhão desportivo (Itália)
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durÁVeL

Flexibilidade

todo o edifício é sujeito a movimentos estruturais 
e termais. as membranas alkorpLan® adaptar-
se-ão normalmente aos movimentos do edifício, 
no entanto, no caso das juntas de expansão, 
será	 especificada	 uma	 membrana	 alkorPLAN® 
homogénea adequada para o efeito.

durabilidade

a extrema durabilidade dos produtos renolit 
tem	sido	 testada	na	prática:	a	alkorPLAN® tem 
sido usada desde 1972! abaixo vemos alguns 
exemplos de coberturas que têm tido uma 
óptima perfomance.

Fábrica da BMW (Alemanha)

Estação de transportes (Eslováquia)

Universidade Internacional (França)

Centro de Negócios (Rússia)
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SISTEMA	DE	FIXAÇÃO
mecÂnica

para fixar a membrana à cobertura, são aplicados 

uma	placa	metálica	e	um	parafuso,	com	especificação	

aprovada, ao longo do bordo da membrana, que 

atravessará	o	isolamento	térmico	e	a	chapa	perfilada.

este sistema pode ser usado para edifícios novos ou 

renovações.

sistema Lastrado

a membrana é coberta com camadas de protecção, 

separação	 e	 drenagem	 necessárias	 para	 ser	 fixada	

com uma lastragem de lagetas, godo ou cobertura 

ajardinada.

sistema aderido

a membrana é total ou parcialmente colada. É 

particularmente adequada para renovação de 

coberturas como algumas membranas que podem 

ser coladas a membranas betuminosas antigas ou 

geotêxtil.

SISTEMA	ALKORDESIGN®

o ALKORDESIGN® simula a aparência de uma cobertura 

metálica	ondulada	sem	o	peso	e	o	custo	do	alumínio,	

zinco, cobre ou chumbo e sem necessitar de uma 

estrutura tão pesada para o suportar.

Os	 perfis	 são	 soldados	 às	 lâminas	 alkorPLAN® dando 

assim aquele atraente aspecto estético da cobertura 

metálica	 ondulada,	 com	 todas	 as	 vantagens	 de	 um	

simples	perfil.

renolit waterproofing

sistemas alkorpLan®

Zara (Espanha) Centro comercial (Holanda) Hospital (Bélgica) Tipografia (França)
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coberturas Verdes

para uma infra-estrutura de betão, deve-se fazer 

uma	montagem	com	as	seguintes	camadas	aderidas:	

camada	 pára-vapor;	 isolamento	 térmico;	 membrana	

de	 impermeabilização;	 membrana	 de	 protecção;	

camada	de	drenagem;	camada	de	retenção	de	água	

e, finalmente, o substrato e vegetação, apresentando 

assim	um	aspecto	agradável	e,	simultaneamente,	uma	

solução ambiental.

renolit waterproofing

sistemas alkorpLan®

Grande Hotel Kalidria (Itália)

renolit waterproofing

LISTA	DE	REFERÊNCIAS	alkorPlAn® 

Zara  (saragoça, espanha) 2002
praça de touros  (san sebast ian, espanha)  1998
City	Hal l 	 	 (Londres,	Grã-Bretanha)	 	 2001
Métro	Grossmarket	 	 ( Istambul, 	Turquia)	 	 2000
ikea  (Hanau, alemanha)  1998
Cherrybank	Jardins		 (Perth,	Grã-Bretanha)	 	 2002
Escola	de	vela	 	 (Courseui l les-sur-mer,	França)
Jardim-de-infância	 	 (Estocolmo,	Suécia)	 2000
Casa	pr ivada	de	um	medico	com	hospital 	psiquiátr ico		 (Estocolmo,	Suécia)	 	 2000
Gabinete	de	Advogados	«	Droogbak	»	 	 (Amesterdão,	Holanda)	 	 1998
Escola		 (Saxmundham,	Grã-Bretanha)	 	 1998
Aire	de	repos	Elf 	Total 	 	 (Séverac	 le	Château,	França)	 	 1998
Banco	ING		 (Amersfoort, 	Holanda)	 1998
New	Generat ion	Centre		 (Newhaven	Edingburgh,	Grã-Bretanha)	 	 1999
Royal	Vet	School	 	 (Grã-Bretanha)	 	 2003
Escola		 (Waterford,	Grã-Bretanha)	 	 2001
Casas	«	Weideklaver	»	 	 (Spanbroek,	Holanda)	 	 2002
Lote de 34 casas  (medembl ik,  Holanda)  2001
Da	Vinci 	Colégio		 (Gorinchem,	Holanda)	 	 2000
Dorey	Centre		 (Guersney,	Grã-Bretanha)	 	 2000
apartamentos  (bovenkarpsel,  Holanda)  2002
Panorama	museu		 (Bad	Frankenheim,	Alemanha)	 	 1996
Estação	TGV	Aeroporto	Satolas		 (Lyon,	França)	 	 1995
Museu	de	Arte,	«	Arken	»	 	 ( Ishoj, 	Dinamarca)	 	 1999
ING	Centre		 (Budapeste,	Hungria)	 	 2002
tour pléiade  (bruxelas, bélgica)  1992
Vestas	Wind	Mi l l 	Fabrica		 (Nakskov,	Dinamarca)	 	 1999
Hotel 	da	empresa	Futuroscope		 (Poit iers, 	França)
Sainsbury’s	 	 (Twickenham,	Grã-Bretanha)	 	 1998
apartamentos dukdalf   (almeren, Holanda)  1998
escritór ios  (tonsberg, noruega)  2000
sala de desportos de Wolfskamer  (Huizen, Holanda)  1998
Lar	de	 idosos		 (Freis ing,	Alemanha)	 	 1981
Fábricas	da	BMW		 (Dingolf ing,	Alemanha)	 	 1986
teatro chasse  (breda, Holanda)  2002
Sport	Hal l 	 	 (L ivorno,	 I tá l ia)	 	 2003
Si lo	de	Cestas		 (Cestas,	França)	 	 1996
Piscina		 (Besançon,	França)
teatro real  (madrid, espanha)  1993
Ryde	Pavi lhão		 ( Is le	of	Wight, 	Grã-Bretanha)	 1992
Igreja	das	testemunhas	de	Jeová		 (Suécia)	 	 1999
Auditór io	de	Lyon		 (Lyon,	França)	 	 1999
City	Business	Park		 (Plymouth,	Grã-Bretanha)	 	 2000
Les	Guixeres		 (Badalona,	Espanha)	 	 2002-2004
Princess	Royal	Hospital 	 	 (Bromley,	Grã-Bretanha)	 	 2002
strogoff  (schagen, Holanda)  1998
Auchan		 (Moscovo,	Rússia)	 	 2003
Airbus		 (Toulouse,	França)	 	 1993
estação aVe  (madrid, espanham)
sala de desportos de Wolfskamer  (Huizen, Holanda)  1998
Safeway		 (Coventry, 	Grã-Bretanha)	 	 1991
Ford	Motor	Company		 (Golcuk-Kocael i , 	Turquia)	 	 1998
Teatro	CNRO		 (Folel l i , 	França)	 	 1994
patient Hotel   (odense, dinamarca) 1999
olympic centre  (Warsaw, polonia)  2004
Saab		 (Glasgow,	Grã-Bretanha)	 	 1999
Gazet	van	Antwerpen		 (Anvers,	Bélgica)	 	 1994
McDonald’s	 	 (Moscovo,	Rússia)	 	 2003-2004
piscina Het Keerpunt  (Zoetermeer, Holanda)  1998
mercedes benz  (Vitor ia,  espanha)  2002
banco e caixa de estado  (Luxemburgo, Luxemburgo)  1992
Centro	de	Finanças		 (Anvers,	Bélgica)	 	 1990
Restaurante	Deleui l 	 	 (Lacanau,	França)	 	 2001
rtVe  (madrid, espanha)  1981
i lot 6  (bruxelas, bélgica)  1992
Hol iday inn  (anvers, bélgica)  1995
Hotel	Kal idr ia	 	 (Castel laneta,	 I tá l ia)	 	 2001-2002
Banco	r isparmiento		 (Lucca,	 I tá l ia)	 	 1984
mosteiro de montserrat  (barcelona, espanha)  2000-2004
euroclear  (bruxelas, bélgica)  1990
Vi la	Escolar	 Internacional	 	 (Lyon,	França)	 1993
Flanders	Expo		 (Gand,	Bélgica)	 	 1986-1990
Hydor		 (Gentbrugge,	Bélgica)	 	 1992
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Aparatado 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.

R
1

0
1

5
P

P
0

2
0

8


