
RENOLIT ALKORPLAN81114

Caminhos de circulação e membrana de proteção 

SQ
U

A
D

.B
E

WWW.RENOLIT.COM/ROOFING
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 R

28
14

PP
03

21

PROPRIEDADES 

Código do produto 81114-002

Espessura 4 mm

Cor Amarelo (RAL 1018)

Classe de reação ao fogo Classe E  conforme EN 13501-1

Antiderrapante Classe LOW conforme BS7976-2, Classe R10 conforme DIN 51130

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Os caminhos de circulação RENOLIT ALKORPLAN81114 são à base de PVC-P homogêneo é compatível com as membranas de impermeabilização de 
coberturas RENOLIT ALKORPLAN fornecidas pela RENOLIT. Superfície antiderrapante, testes com base nas normas inglesas e alemãs.

CAMPO DE APLICAÇÃO

• Proteção de zonas de manutenção, acessos e itinerários de circulação sobre a cobertura.
• Dupla função: Caminhos de circulação e camada de proteção, para além dos aspetos da segurança a membrana de 4mm oferece com a sua 

espessura uma proteção suplementar á camada inferior protegendo esta contra eventuais danos.

INSTALAÇÃO

Colocação fácil e rápida: Os caminhos de circulação são fornecidos em rolo de 15m e são soldadas a ar quente como todas as outras membranas de 
coberturas RENOLIT. Instalação conforme instruções de colocação para as membranas RENOLIT ALKORPLAN.

• Antes da instalação dos caminhos de circulação, a superfície da cobertura deverá estar isenta de asperezas, água estagnada e de todos os 
corpos estranhos.

• Posicionar os caminhos de circulação e cortar para que o comprimento não seja superior a 3m.
• Nos comprimentos superiores a 3m, é importante deixar uma abertura no mínimo de 2cm todos os 3m a fim de permitir a drenagem das 

águas pluviais.
• Instalar os caminhos de circulação com uma soldadura continua em todo o perímetro (zona de soldadura no mínimo de 3cm).

EMBALAGEM

Caminhos de circulação Espessura Largura Comprimento Peso / Rolo Embalagem

RENOLIT ALKORPLAN81114-002 4 mm 76 cm 15 ml 42 kg por rolo


