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Indicações relativas à eliminação residual:
Para uma eliminação regular, as embalagens devem ser esvaziadas completamente após a última retirada do produto, preferencialmente
com espátula (para que não pinguem). Embalagens de chapas metálicas totalmente esvaziadas podem ser encaminhadas ao ciclo
de reciclagem de embalagens de chapas metálicas aço (KBS). A empresa ENKE indica postos de colecta como utilizadores da marca
ou os mesmos podem ser encontrados na internet sob: www.kbs-recyclingde. Restos maiores de produtos em recipientes de chapa
metálica devem ser eliminados pelo utilizador contra pagamento, já que nestes casos trata-se de resíduos especiais.
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Impermeabilização
segura e duradoira

de remates

Impermeabilização
segura e duradoira

de remates

p.ex. varandas
e terraços

Impermeabilizações em varandas e terraços necessitam de uma camada adicional de
desgaste resistente, p.ex. placas de betão ou pedra natural, granulado de borracha ou

um revestimento de madeira nobre etc.

Impermeabilização
com ENKOPUR
sob placas em

camada de gravilha

Impermeabilização
com ENKOPUR

sob madeira nobre

Impermeabilização
com ENKRYL
sob ladrilhos

Base existente

Base existente

Base existente

Enkopur

Revestimento de
placas

gravilha

rede de protecção

rede Polyflex

Enkopur

Revestimento de
madeira nobre rede de protecção

rede Polyflex

Enkryl

Revestimento de
ladrilhos

cimento cola
rede Polyflex

Componentes do sistema

Primário Universal 933

Primário P-O

Primário de betão

Enkopur®

Enkryl®

Rede Polyflex
Larguras: 10,5cm, 15cm, 20cm, 30cm, 50cm, 100cm

Peças de rede Polyflex pré-fabricadas
Cantos interiores, cantos exteriores, golas (50, 75, 100, 150mm)

Acessórios
ENKOCLEAN – produto de limpeza para as mãos, ENKE
–creme de pele

Videos sobre a correcta aplicação dos nossos produtos estão à
sua disposição e podem ser obtidos também através do nosso site
 em forma de ficheiro para download. Aproveite o avanço técnico
dos produtos de qualidade ENKE, aplicados há mais de 30 anos
sem perder segurança e funcionalidade.
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Produtos de qualidade com segurança

e funcionalidade a longo prazo
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...para
uma solução duradoira
nas zonas problemáticas

O principal requesito para manter o valor e a funcionalidade de
coberturas é uma “pele de protecção” com propriedades
impermeabilizantes em todos os pontos críticos de remates.

A funcionalidade depende essencialmente da qualidade de
impermeabilização dos remates. Detalhes como platibandas,
condutas, juntas ou penetrações são zonas susceptíveis a danos.

Precisamente para estas zonas problemáticas a ENKE oferece
através das suas telas líquidas de qualidade comprovada ENKOPUR
e ENKRYL, em combinação com a malha de rede Polyflex e as
peças pré-fabricadas de rede Polyflex, uma solução óptima e
comprovada na prática.

As telas sintéticas monocomponentes ENKOPUR e ENKRYL não são
apenas simples de aplicar directamente a partir da embalagem
como também oferecem uma garantia de funcionalidade duradoira
nas àreas de coberturas, varandas e terraços.

A excelente capacidade difusiva das telas liquidas ENKE possibilita
que com o decorrer do tempo humidades presentes no interior da
cobertura possam evaporar.

A aderência nas superfícies mais comuns de construção é boa, o
que permite a utlização em combinação com vários materiais.

As vantagens qualitativas das telas liquidas ENKOPUR e ENKRYL
da ENKE, evitam paragens da produção (economia de tempo) e
protegem contra danos de humidades em máquinas  e materiais
de valor armazenados.

1. Aplicar primário...               2. Espalhar bem a camada de base...      3. Colocar a rede Polyflex...    4. Cobrir com uma camada
homogénea... pronto!

p.ex. caleiras interiores,
penetrações na cobertura e juntas

Todos os profissionais de impermeabilizações já se depararam com a problemática de ter que
impermeabilizar de forma segura e duradoira clarabóias, condutas de ventilação, chaminés ou outros

remates com geometria difícil.

Em varandas muitas vezes a altura de remate
entre o chão e a soleira da porta, já para não
falar nos apoios dos gradeamentos e nas saídas
de água, colocam o profissional perante desafios
de difícil resolução. Para além disto os trabalhos
executados com o maçarico podem levar a danos
em perfis de madeira e plásticos. Nos casos
apresentados a utilização de ENKOPUR ou ENKRYL
em combinação com malha de rede Polyflex
constitui uma forma simples, segura e duradoira
para  reso lver  e s te s  prob lemas  de
impermeabilização. Ambos são monocomponentes,
ou seja, podem ser aplicados directamente a partir
da embalagem, evitando misturas complicadas
que obrigam a perdas de tempo e limitações no
tempo de aplicação desnecessárias.

Outra vantagem é a possibilidade de utilizar
ENKRYL, por exemplo em cozinhas ou zonas
sanitárias como impermeabilização segura sob
revestimentos de ladrilho. Devido ao facto de não
conter diluentes, ENKRYL pode ser utilizado sem
reservas em espaços interiores.

Telas líquidas ENKE

Rede Polyflex

Tampas de saneamento
Telas líquidas ENKE com

rede Polyflex

Clarabóias
Telas líquidas ENKE com

rede Polyflex

Base
existente

Remates
Telas líquidas ENKE com

rede Polyflex

Caleiras interiores
Telas líquidas ENKE com

rede Polyflex

Courettes de ventilação
Telas líquidas ENKE com

rede Polyflex

Base existente Base existente

Base existente

Base
existente

Base
existente

Telas líquidas ENKE com
rede Polyflex


