
O Enkolit é uma massa de colagem e impermeabilização betuminosa com consi-
stência plástica duradoira, com a qual podem ser efectuadas de uma forma sim-
ples colagens de chapas para parapeitos de janelas e para platibandas. Da
mesma forma podem colar-se com Enkolit chapas de pingadeiras e outros reve-
stimentos metálicos.
O Enkolit pode ser utilizado em colagens de perfis de metal e chapas metálicas,
p. ex. de zinco titânico, cobre, alumínio, aço inoxidável, chumbo, etc. sobre
outros materiais. As fixações alcançadas correspondem à DIN 1055 “Hipóteses
de carga para construções (cargas de ventos)”, o que pode ser comprovado por
meio de pareceres imparciais com base em colagens feitas há 30 anos. Na colo-
cação em grandes áreas dos revestimentos metálicos em fachadas, telhados,
etc., a aplicação contínua ou parcial de Enkolit funciona como um reforço da fixa-
ção mecânica e desta forma representa uma optimização da fixação nivelada dos
revestimentos metálicos no campo de visão.
Por meio da colagem saturada com Enkolit em toda a superfície não se criam
cavidades. Além disso, obtém-se um isolamento acústico, que elimina o efeito de
tambor da chuva. A colagem com Enkolit elimina a instalação de ninhos de insec-
tos e evita danos de corrosão em consequência da humidade na parte inferior
das chapas.
Mesmo quando recentemente aplicado, Enkolit não escorre nas superfícies ver-
ticais, desde que tenha sido aplicado conforme as nossas instruções de aplica-
ção. Testes em laboratório mostraram que o Enkolit não escorre da junta de ade-
rência até aos + 110 °C. Enkolit resiste às emissões industriais, água do mar e
água salgada. Também tem propriedades algicidas (resistente às rodofitas) e é
fungicida.

A base pode ser p. ex. de betão, alvenaria, pedras naturais ou sintéticas, madei-
ra para construção ou outros materiais de madeira, fibrocimento, ardósia ou pai-
neis de aglomerados de madeira à base de resina sintética. Deve ser à prova de
solventes, firme, seca, limpa e não muito desnivelada. Bases desniveladas
devem ser previamente niveladas. Não é necessária a aplicação de primer sobre
bases limpas, não porosas ou sem estado de arenização. Superfícies que apre-
sentam arenização, p. ex. pavimentos de cimento ou de modo geral arenitos e
outras pedras naturais devem receber tratamento prévio com primário Universal
– 933. Camadas de reboco e de massa niveladora soltas ou quebradiças devem
ser renovadas. No caso de tijolos vazados devem ser tomadas medidas apropria-
das para que a superfície de aplicação esteja inteira. O Enkolit não é adequado
como massa niveladora para desnivelamentos maiores ou para nivelar planos
inclinados. Em chapas revestidas ou lacadas deve ser verficada préviamente a
compatibilidade entre Enkolit e o respectivo revestimento ou lacagem. 
No caso da base ser de madeira, deve ter-se em atenção que apenas seja utili-
zada madeira sem pintura, tratada e seca, a fim de evitar alterações dos cortes
transversais posteriores, que podem ter como consequência uma base de ade-
rência desnivelada. O produto é compatível com produtos anorgânicos e com
teor salino para a protecção da madeira.
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No caso de colagens de chapa metálica sobre base de chapa metálica com
Enkolit deve ser efectuada uma fixação mecânica adicional. O Enkolit deve ser
aplicado cobrindo toda a superfície e o consumo não deve exceder 1,5 kg/m2.
Em locais com incidência permanentemente alternada de sol e sombra será
necessária, adicionalmente, uma fixação mecânica unilateral.
Bases não apropriadas para colagens de chapas metálicas com ENKOLIT ® são:
telas betuminosas de cobertura, já que as camadas de cobertura são diluidas
pelos diluentes e o betume pode vir a escorrer. Isto aplica-se também a outras
bases betuminosas.
Telas de material plástico ou impermeabilizações plásticas líquidas, já que na
maioria das vezes existe uma incompatibilidade generalizada entre plásticos e
materiais que contenham diluentes.
Materiais isolantes sensíveis a solventes, como p. ex. poliestireno, já que estes
materiais não resistem aos solventes contidos no Enkolit. De modo geral, todas
as bases sensíveis a solventes.
Óleos, gorduras e solventes orgânicos devem ser mantidos à distância. Massas
de impermeabilização não betuminosas são incompatíveis com o Enkolit, como
p. ex. massas para impermeabilização de silicone, butila, tiocol, acrílico ou de
poliuretano. Estas bases não são apropriadas para colagens com Enkolit. Da
mesma forma são inadequadas todas as bases com estrutura solta e pouca esta-
bilidade própria (p. ex. lã mineral, etc.).

Em função de uma possível poluição olfativa, o Enkolit não é apropriado para
utilização em ambientes fechados.

Parapeitos de janelas devem ser fechados hermeticamente por meio construtivo
para o lado interior. Caso esta especificação para construções não seja cumpri-
da, existe a possibilidade de poluição olfativa nos ambientes envolvidos. Em
casos extremos deve ser posteriormente efectuada a impermeabilização para o
lado interior, p. ex. com borracha de silicone ENKESIL 2000 ou um vedante acrí-
lico.

A temperatura de aplicação do Enkolit não deve ser inferior a + 5 °C e não deve
ficar muito acima de 40 - 50 °C. Quando o Enkolit é armazenado em ambientes
muito frios, nos baldes apenas alcança lentamente a temperatura ideal para ser
trabalhado. No caso de temperaturas externas abaixo de +5 °C é necessário
armazenar o produto em ambientes com temperatura mais elevada. No caso do
Enkolit estar demasiado frio para ser trabalhado (< + 5 °C), pode ser aquecido
num balde em banho-maria ou com a nossa cinta eléctrica para aquecimento.
Os materiais a colar com o Enkolit devem por sua vez estar com uma tempera-
tura superior a + 5 °C e não devem exceder os 50 °C. Caso as temperaturas este-
jam abaixo de + 5 °C existe o perigo da formação de cristais de gelo (geada)
sobre as superfícies metálicas, o que inviabiliza uma aderência correcta.
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A aplicação do Enkolit é feita em toda a extensão com a espátula ranhurada da
ENKE (veja fig.). Através da aplicação numa direcção, o ar pode escapar sem pro-
blemas ao colocar e premir as chapas e desta forma alcança-se a aderência em
toda a área sem formação de bolhas de ar (ver fig.).

Ao aplicar o Enkolit sobre os dois materiais a serem colados, deve-se ter em
atenção que as ranhuras corram todas na mesma direcção. No caso de superfí-
cies a serem coladas com mais de 30cm de largura, deve aplicar-se Enkolit em
ambos os lados. Não se trata de aplicar o dobro da quantidade, mas sim de dis-
tribuir homogeneamente a quantidade prevista de Enkolit sobre cada um dos
dois lados.

Aplicação do
Enkolit

– 3 –

Importante:

Instrução de aplicação para trabalhos
de colagem com ENKOLIT®

Dentes representados na escala exacta
da espátula ranhurada

Correcto! Incorrecto!



No caso da base estar nivelada o consumo é de 2 – 3 kg/m2, caso a base de ade-
rência esteja desnivelada, o consumo pode ser maior. No entanto, o consumo
não pode ser superior a 5 kg/m2, pois caso contrário existe o perigo, durante o
verão e temperaturas mais altas, que o material ainda não curado acabe por
escorrer sob o seu próprio peso. Nas bases muito lisas o consumo de Enkolit
também pode ser menor.

Podem unir-se os materiais a serem colados imediatamente após a aplicação do
Enkolit; no máx., porém, 60 minutos após a aplicação.

Devem unir-se as partes a serem coladas exercendo pressão. Para tanto basta-
rá premir com força e homogeneamente com a mão.

Nos revestimentos de muretes de alvenarias, platibandas ou parapeitos compo-
stos por diversas peças deve colar-se por baixo dos remates das chapas supe-
riores uma chapa de junta com 10cm de largura miníma e com as mesmas carac-
terísticas, para que a compensação da dilatação fique assegurada. No caso de
perfis contínuos de metal com mais de aprox. 6m de comprimento, deve criar-se
uma junta de dilatação idêntica para compensar as dilatações e contrações do
material devido às alterações de temperatura, sem que isto provoque permeabi-
lidades. A distância entre chapas para a compensação da dilatação deve ser
definida em função da temperatura ambiente e do coeficiente de dilatação do
metal. Desta forma evita-se que as chapas se empurrem para cima (veja fig.).

Consumo

Tempo de espera
para colar

Exercer pressão
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No caso de se pretender proteger superfícies inclinadas ou verticais com chapas,
será necessária a fixação mecânica para que não ocorram deslocamentos. Isso
significa que bastarão pontos de fixação mecânica para evitar o deslocamento
das chapas. Isto é obtido fixando-se pontos ou barras de aderência encobertos,
ou similares. Assim evitam-se os acabamentos para cobertura de fixações, tão
antiestéticos. Mesmo quando a inclinação é pequena, é necessária a fixação
mecânica.
Na vertical, Enkolit deve ser aplicado em ambos os lados, ou seja, em cada um
dos lados a serem colados aprox. 1 - 1,5 kg/m2 de Enkolit. O número de pontos
de fixação deve ser completado por pontos de aderência deslocáveis, tiras de
aderência, ou similares. No caso de revestimento de platibandas e parapeitos
deve ser utilizado o número normal de pontos de aderência. Os materiais cola-
dos devem ser cuidadosamente premidos após a aplicação (veja também o capí-
tulo “Exercer pressão”). Através da sobreposição das chapas em revestimentos
de alvenarias inclinadas, fica desde logo suficientemente garantida a possibilida-
de de dilatação.

Aplicação em
superfícies
inclinadas e
verticais
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Projecção das
chapas -
Espessuras das
chapas

ENKOLIT ®

Ao utilizar o Enkolit para colar perfis de metal, normalmente não há necessidade
de soldas. No caso de as uniões por solda serem inevitaveis, nos pontos a sol-
dar posteriormente deve abdicar-se da aplicação do Enkolit na largura de alguns
centimetros. Caso o Enkolit entre em contacto com a chama, ele queima como
muitos outros materiais orgânicos, tais como p.ex. madeira e plástico.

Possível poluição olfativa - não é apropriado para ambientes fechados!
Devem ser seguidas as indicações nas nossas fichas de segurança!

Execução de fixações por meio de colagem com Enkolit, espessuras das chapas,
projecções máx. para edificações - alturas de beirais de até 50m.
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1) Ao utilizar chapas de encosto com fixação
mecânica, as espessuras das chapas
podem ser diminuídas e as projecções máx.
das chapas podem ser aumentadas.

2) Ao utilizar chapas de encosto como anteriormente
descrito, as projecções máx. das chapas podem
ser aumentadas.

Revestimentos de alvenarias, Zn 0,7

platibandas e similares Cu 0,7

(compensador de dilatação Al 0,7
<_  30 não

a cada 6 - 8 m) NRS 0,4

Zn 0,7

Cu 0,7

Al 0,7
>_  30 sim

NRS 0,4

Zn 0,8 1)

Cu 0,8

Al 0,8
<_  60 não

NRS 0,5

Zn 1,0 1)

Cu 1,0 <_  100 não
Al 1,0

Revestimentos Zn 0,7 2)

de parapeitos Cu 0,7 2)

Al 0,7
<_  40 não

NRS 0,4 

Zn 0,8 1)

Cu 0,8 1)

Al 0,8
<_  60 não

NRS 0,5

Peças de funilaria Material / projecção máx. chapa de
a serem coladas espessura mín. da chapa da chapa encosto adicional,

(dimensão nominal) em mm fixa mecanicamente

ENKOLIT ®
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Aplicações que sejam realizadas diferentemente das recomendações constantes na nossa instrução de processamento, se não forem
comentadas e consultadas previamente com a nossa fábrica, são da responsabilidade única do utilizador. Danos eventualmente daí resul-
tantes encontram-se , em tais casos, excluídos da nossa garantia.
Todos os dados constantes neste impresso baseiam-se no nosso conhecimento técnico actual e nas nossas experiências e apenas reflec-
tem directivas gerais. A variedade de possíveis influências sobre o processamento e aplicação não libertam o utilizador de se certificar atra-
vés de testes e experiências da aplicação correcta dos nossos produtos. No caso de reparação de superfícies desconhecidas ou incomuns
é fundamental que se entre em contacto com a fábrica antes da utilização dos nossos produtos. Como o controle da aplicação correcta e
apropriada dos nossos produtos não está ao alcance do fabricante, apenas podemos garantir a qualidade dos materiais. Danos decorrentes
de falhas na aplicação, selecção incorrecta do material ou preparação insuficiente da superfície da base, estão excluídos da garantia. Daqui
não deriva nenhuma garantia efectiva de determinadas propriedades ou da adequação para uma aplicabilidade concreta. Quaisquer direitos
de protecção a terceiros e regulamentos e determinações legais existentes devem ser observadas pelo utilizador sob sua própria responsa-
bilidade. Eventuais dados e informações verbais da parte dos nossos colaboradores, que em seu conteúdo contradigam o conteúdo destas
instruções de processamento, não têm qualquer efeito sem a confirmação expressa por escrito da FÁBRICA ENKE. Caso estas condições
não sejam observadas, expira a nossa garantia para o material. Utilizações que sejam realizadas diferentemente das recomendações con-
stantes nas nossas instruções de processamento, se não forem comentadas e consultadas previamente com a nossa fábrica, são da respon-
sabilidade única do utilizador. Em tais casos os danos eventualmente daí resultantes encontram-se excluídos da nossa garantia.
Esta instrução de processamento anula todas as edições anteriores.
Indicações relativas ao encaminhamento dos resíduos: Para um processamento de acordo com a legislação aplicável, as embalagens
devem ser esvaziadas completamente após a última retirada do produto, preferencialmente com uma espátula (para que não pinguem).
Embalagens metálicas totalmente esvaziadas podem ser encaminhadas aos receptores autorizados. A empresa ENKE indica estes recep-
tores, quando solicitada ou os mesmos podem ser encontrados na internet sob:
http://www.apambiente.pt/silogr/pages/PesquisarLER.aspx. Aderências húmidas e restos maiores de produtos em recipientes metáli-
cos devem ser reciclados pelo utilizador contra pagamento, já que nestes casos se trata de resíduos especiais.
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