
Enketop 
Varandas e terraços com 
um pavimento seguro  
O sistema de revestimento monocomponente

www.enke-werk.de
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Enketop 
Vantagens do produto  

• Monocomponente
• Impermeabilização segura e duradoura de remates e 

pontos singulares
• Inclusão de armadura em toda a superfície da impermea-

bilização em conformidade com a diretriz alemã para 
as impermeabilizações líquidas

• Resistente aos raios ultravioleta e às infl uências ambientais 
para um tempo de vida útil longo

• Diferentes acabamentos possíveis, através da inclusão 
de fl ocos coloridos

Varandas e terraços não só estão permanentemente sujeitos a 
fortes cargas mecânicas como também têm que suportar 
variações extremas de tempo e temperaturas. Os problemas 
que daí resultam são largamente conhecidos, como por exem-
plo pinturas que descascam, infi ltrações de humidade através 
de fi ssuras no chão, e superfícies gastas e quebradiças. 

Enketop 
Varandas e terraços 
com um pavimento 
seguro 
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Devido à permeabilidade ao vapor de água, o revestimento 
para varandas e terraços Enketop, oferece os requisitos neces-
sários para um revestimento seguro a longo prazo. O Enketop 
é estável perante infl uências atmosféricas e raios ultravioleta, 
resistente a químicos e de fácil manutenção. A inclusão, parcial 
ou por todo, de fl ocos plásticos, abre uma grande variedade 
de opções para acabamentos esteticamente agradáveis e de-
corativos. O Enketop pode ser aplicado sobre diferentes bases 
construtivas, de preferência sobre bases minerais, como por 
exemplo betão ou betonilha, e, em determinados casos, tam-
bém sobre tijoleiras antigas. 

Conclusão

O Enketop, em combinação com o nossos sistema de imper-
meabilização Enkopur®, protege e conserva a valiosa estrutura 
do edifício. Cada vez mais profi ssionais optam pelos produtos 
de qualidade Enke para prevenir a longo prazo, e de forma 
segura, danos no pavimento de varandas ou terraços. O 
sistema  de impermeabilização Enkopur®, em combinação com 
a armadura constituída pelo geotêxtil Polyfl ex da Enke, serve 
como base para o revestimento Enketop. 

Através da combinação entre Enkopur® e Enketop, indicado 
também para reabilitações, é possível criar superfícies esteti-
camente agradáveis em varandas e terraços e que ao mesmo 

tempo apresentam excelentes características mecânicas. Atra-
vés da boa permeabilidade ao vapor de água, a inclusão 
perma nente de eventuais restos de humidade presentes nas 
camadas subjacentes é evitada. Devido à sua espessura redu-
zida e ao baixo peso, de menos de 6 kg/m², o sistema de 
impermeabilização Enketop pode ser aplicado em quase todas 
as bases. Desta forma é possível economizar nos elevados 
custos de demolição e são evitadas sobrecargas estáticas.

Temos muito gosto em aconselhá-lo, 
ligue-nos!

Telefone 

+351 918 556 596 
Instruções detalhadas de aplicação e 
informações sobre os nossos produtos 
podem ser consultadas na internet: 

www.enke-werk.de 

Pontos singulares Cotas de remate reduzidas Escadas
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Pense hoje no dia de amanhã! 

Sem o revestimento Enketop, as superfícies de varandas e terraços, já não conseguem 

 corresponder às elevadas exigências de segurança. Betão ou betonilhas, por exemplo, 

 necessitam de revestimentos adicionais para conseguirem responder de forma constante e 

duradoura às solicitações a que estão sujeitos. 

E-Team Dica do especialista 

Demão fi nal Enketop 

Armadura constituída por geotêxtil Polyfl ex 
(encostada topo a topo) 

Rede de poliéster 
(colocada sob a junta do geotêxtil) 

Impermeabilização Enkopur® 
(material standard)

Sistema Enketop por camadas: 
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Aplicação de Enketop nos remates de parede Aplicação de Enketop com uma espátula dentada

Passagem do rolo de picos Aplicação de fl ocos coloridos

1.  Limpeza e secagem da base 

2.  Aplicação do primário indicado para a base em questão

3.   Impermeabilização dos remates com Enkopur®/geotêxtil Polyfl ex/Enkopur® 

4.  Impermeabilização de toda a área com Enkopur®/geotêxtil Polyfl ex/Enkopur® 

5.   Aplicação da demão fi nal com Enketop 
(após secagem da impermeabilização Enkopur®) 
a) nos remates 
b) na restante área 

6.  Passagem do rolo de picos para libertar eventuais inclusões de ar 

7.   Decoração com fl ocos coloridos 

8.  Aplicação do Selante Enketop 

Enketop 
Procedimento resumido 

O resultado: uma superfície decorativa com 

elevada segurança e durabilidade
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Para o acabamento decorativo recomendamos a aplicação de fl ocos. A aplicação 
parcial de fl ocos (misturas de cores: azul, verde-menta, vermelho e preto) é feita dire-
tamente na demão fi nal de Enketop, logo após a passagem do rolo de picos. No caso 
da aplicação de fl ocos na totalidade da área (castanho escuro, cinza escuro, cinza 
claro, vermelho tijolo, amarelo), a mesma deve ser feita com recurso a uma demão 
fi na de Enketop, aplicada após a cura da demão fi nal. Em seguida os fl ocos são 
selados com uma demão da Selagem Enketop que se encontra disponível com aca-
bamento liso ou antiderrapante. 

Mistura de fl ocos azul Mistura de fl ocos verde-menta Mistura de fl ocos vermelho 

Mistura de fl ocos preto Flocos Enketop castanho escuro Flocos Enketop cinza escuro 

Flocos Enketop cinza claro Flocos Enketop vermelho tijolo Flocos Enketop amarelo

Design-Service

Com o confi gurador de pavi-

mentos da Enke, disponível na 

internet, sob www.enke-werk.de, 

tem a possibilidade de visualizar 

os diferentes acabamentos com 

fl ocos, em exemplos de imagens 

de varandas.

Enketop 
Aplicação de flocos 

Devido a razões de impressão desvios nas tonalidades de cor são inevitáveis. 
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Enketop 
Resumo 

Enketop 
Dados técnicos 

Enketop é um revestimento sem juntas, altamente elástico, 
permeável ao vapor de água e resistente às infl uências 
 atmosféricas, para impermeabilizações com Enkopur®.

Composição: 
Revestimento de poliuretano à base de valiosos PUR 
 pré-polímeros comprovados na prática. Monocomponente 
e resistente às infl uências atmosféricas.

Propriedades: 
Enketop auto-vulcaniza em contacto com a humidade  
 atmosférica e apresenta excelentes características de 
 aderência sobre Enkopur®.

Aplicação: 
A aplicação é feita a frio com um rolo de lã de carneiro, 
espátula lisa ou espátula dentada. 

Base: PUR Pré-polímeros 

Propriedades físicas: líquido, tixotrópico 

Cor: cinza 

Densidade: ca. 1,4 g/cm³ com 20 °C 

Tempo para criar uma pelicula:  ca. 1 h A 20 °C e no min. 60 % humidade relativa

Resistência ao frio: <- 30 °C

Resistência ao calor:  80 °C

Permeabilidade 
ao vapor de água µ: ca. 3000

Embalagem:  latas de 12,5 kg

Validade de armazenagem: no min. 6 meses em embalagem selada 

Consumo: ca. 3,0 kg/m²



www.enke-werk.de
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