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Enkopur  ®  

Tela líquida  
a solução intransigente para todas 
as condições meteorológicas
para uma segurança abrangente em todo o tipo de coberturas 
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O melhor contributo para a conservação de uma cobertura é 
uma camada de proteção impermeável. A tela líquida 
 Enkopur® em combinação com o geotêxtil Polyflex da Enke 
cria uma película de proteção contra todo o tipo de influências 
atmosféricas, protegendo as coberturas, mesmo em zonas de 
remate criticas, de forma segura, contra infiltrações. Assim os 
clientes tiram proveito de um sistema comprovado, evitando 
custos elevados e tempos de inatividade inesperados. 

O Enkopur® é uma tela líquida monocomponente, auto-vulca-
nizante e resistente às influências atmosféricas indicada para 
a impermeabilização de coberturas, varandas, terraços e 
 pontos singulares de difícil execução. A flexibilidade da arma-
dura composta pelo geotêxtil Polyflex da Enke em combinação 
com a qualidade e segurança a longo prazo da tela líquida 
Enkopur®, são a receita para uma impermeabilização bem-
sucedida. Através de pré-polímeros de poliuretano especiais 
desenvolve-se rapidamente uma resistência à água da chuva 

e é garantida uma segurança permanente em termos de 
 funcionalidade da superfície, mesmo em condições atmosfé-
ricas adversas. 

A aderência do sistema nas superfícies de construção mais 
comuns, em combinação com os respetivos primários, é muito 
boa. A permeabilidade ao vapor de água é excelente, supe-
rando até os valores notáveis do Enkryl®. Isto significa, que 
eventuais restos de humidade presentes nas camadas subja-
centes da cobertura podem secar com o tempo, enquanto a 
superfície, zonas problemáticas e pontos singulares ficam 
 impermeabilizados sem juntas a longo prazo. 

Enkopur  ® Tela líquida 
Porque todas as coberturas precisam  
de uma proteção impermeável! 

Tela líquida Enkopur® com geotêxtil Polyflex  
da Enke: 
Segurança comprovada mesmo em pontos singulares  
de difícil execução!

• Impermeabilização sem juntas 

• Resistente às influências atmosféricas 

• Monocomponente 

• Auto-vulcanizante 

• Desenvolve uma rápida resistência à água da chuva 

• Muito boa aderência à base 

• Excelente permeabilidade ao vapor de água

•  Certificação Técnica Europeia segundo ETAG 005  
(ETA-04/0020)

•  Certificação sobre a resistência ao fogo e ao calor 
 radiante conforme DIN 4102 

• Certificação FLL  

• Aplicado a frio (sem necessidade de soldagem) 

Enkopur  ® 
Vantagens do produto

Gola Geotêxtil em rolo 

Canto interior Canto exterior 
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Coberturas planas Pontos singulares 

Terraços e varandas Remates em soleiras com pouca altura,  
cantos interiores e  exteriores 

Enkopur  ® 
Áreas de aplicação

Para a impermeabilização segura de:

Caleiras Remates difíceis 



6

Base: Poliuretano 

Densidade: 1,4 g/cm³ com 20 °C 

Viscosidade: ca. 6000 mPas/20 °C (tixotrópico) 

Capacidade de expansão: ca. 40 % incl. geotêxtil 

Resistência à tração: ca. 7 N/mm² incl. geotêxtil 

Resistência à difusão do vapor µ: ca. 1550 

Tempo para criar uma pelicula: ca. 2 horas a 20 °C e 60 % humidade relativa

Cor: cinza prata

Resistência: água do mar, gases industria, raios ultravioletas e oxigénio.  
Diluentes orgânicos fazem inchar o Enkopur® e devem ser afastados.

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

Envelhecimento Artificial Acelerado: após 10.000 h a superfície ficou mate,  
(Q.U.V. - B/4 h, UV/4 h, 100 % rel. HR a 60 °C alternando), para além disso nenhuma alteração

Embalagem: baldes de 4,0 kg; 12,5 kg e 25 kg

Consumo: impermeabilização, no min. 3,0 kg/m² com inclusão de rede Polyflex da Enke (110 g/m²) 

Primários: 
 
 

· Primário Universal 933 
· Primário P-O para telas à base poliolefinas
· Primário Vidro para vidro e cerâmica vitrificada 
· Primer Universal 2K

Componentes de geotêxtil Polyflex: 
 
 

· rolo de geotêxtil: rolo com 50 m, larguras: 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm, outras larguras sob consulta 
· golas 
· cantos interiores e exteriores 
· golas especiais para parafusos de gancho  

Enkopur  ® 
Dados técnicos

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 recetores autorizados. A empresa Enke indica estes recetores, quando solicitada ou os mesmos podem ser en-
contrados na internet sob http://apambiente.pt/silogr/pages/PesquisarLER.aspx. Aderências húmidas e restos maiores de 
produtos em recipientes metálicos devem ser reciclados pelo utilizador contra pagamento, já que nestes casos se trata de resíduos es-
peciais.

A pedido enviamos-lhe a documentação técnica e as certificações do produto. Tem ainda à sua disposição, sem qualquer custo adi-
cional, os nossos técnicos comerciais para um aconselhamento técnico ou uma visita à obra.  

Para o Enkopur® possuímos uma Certificação Técnica Europeia segundo ETAG 005 (ETA-04/0020) e uma certificação sobre a 
 resistência ao fogo e ao calor radiante conforme DIN 4102.
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Enketop 
Varandas e terraços com  
um pavimento seguro  
O sistema de revestimento monocomponente
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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 impermeabi-

lização em conformidade com a diretriz alemã para  
as impermeabilizações líquidas

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

• Diferentes acabamentos possíveis, através da inclusão  
de flocos 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, infiltrações de humidade através 
de fissuras 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 influências atmosféricas e raios ultravioleta, 
resistente a químicos e de fácil manutenção. A inclusão, parcial 
ou por todo, de flocos 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 profissionais 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 Polyflex 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.

Contactos:
+351 253 030 851 
info@baukonzept.pt 

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 final Enketop 

Armadura constituída por geotêxtil Polyflex 
(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 flocos coloridos

1.  Limpeza e secagem da base 

2.  Aplicação do primário indicado para a base em questão

3.   Impermeabilização dos remates com Enkopur®/geotêxtil Polyflex/Enkopur® 

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

5.   Aplicação da demão final 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 flocos coloridos 

8.  Aplicação do Selante Enketop 

Enketop 
Procedimento resumido 

O resultado: uma superfície decorativa com 

elevada segurança e durabilidade
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Enketop 
Exemplos de aplicação
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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 influências 
 atmosféricas, para impermeabilizações com Enkopur®.

Composição: 
Revestimento de poliuretano à base de valiosos PUR 
 pré-polímeros comprovados na prática. Monocomponente  
e resistente às influências 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, espá-
tula 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 
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Após aconselhamento com o responsável técnico e comercial 
da Enke, o dono de obra optou pela combinação entre  
Enkopur® + Enketop com flocos a 100 % na cor terracota. 

Enkopur® + Geotêxtil Polyflex da Enke

Aplicação de Selagem Enketop 

Pronto!

Enketop 

Aplicação de flocos Enketop 

Enkopur® + Enketop 
Exemplo de reabilitação de  
uma varanda no Algarve 
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Enkryl® 
Tela líquida 
a impermeabilização económica 
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Uma camada de proteção à prova das influências atmosféricas  
é fundamental para a longevidade de uma cobertura. A tela 
líquida Enkryl® oferece uma excelente proteção a qualquer 
superfície e em combinação com o geotêxtil Polyflex da Enke 
constitui uma solução fiável para tornar as coberturas resis-
tentes ao tempo e ao envelhecimento, mesmo em casos de 
bases betuminosas e cimentícias envelhecidas e gastas. O 
Enkryl® protege coberturas com pendente suficiente de forma 
segura e consistente contra humidades e infiltrações – e tudo 
isto sem recorrer a solventes ou amaciadores!

O Enkryl® é uma tela líquida monocomponente para a 
 impermeabilização de coberturas, pronta a aplicar e com 
 excelente aderência sobre as bases mais comuns. A dispersão 
de polímeros acrílicos permite atingir excelentes resultados de 
resistência às influências atmosféricas e ao envelhecimento e, 
em combinação com a armadura constituída pelo geotêxtil  
Polyflex da Enke, funciona como impermeabilização, sem 
 juntas e com efeito de redução da temperatura superficial.

Faça frio ou calor, o Enkryl® mantem-se flexível com tempera-
turas entre −30 °C e +100 °C e consegue resistir a contactos 
ocasionais com o fogo e ao calor radiante. Nos casos de  
radiação solar elevada, a coloração clara tem um efeito de 
redução de temperatura. Para além disto o Enkryl® distingue-
se pela excelente permeabilidade ao vapor de água. Desta 
forma camadas subjacentes da cobertura que tenham um ele-
vado grau de humidade acabam por secar com o tempo. 

Sejam coberturas planas, zonas problemáticas ou pontos 
singulares:  O Enkryl® funciona como uma camada de prote-
ção elástica e impermeável.

Enkryl® é uma tela líquida na qual pode confiar – mesmo em 
casos de difícil resolução.

Enkryl® Tela líquida 
A proteção económica contra intempéries  
para coberturas com pendente suficiente

• monocomponente 

• livre de solventes e amaciadores

• resistente a alcalinos 

• boa permeabilidade ao vapor de água 

• transitável (p. ex. para manutenções) 

•  forte efeito de redução da temperatura superficial  
através da coloração clara 

• flexibilidade constante entre  −30 °C e +100 °C 
 
• Certificação Técnica Europeia segundo ETAG 005 

•  Resistente a contactos ocasionais com o  
fogo e calor radiante

Enkryl® 
Vantagens do produto 

Tela líquida Enkryl® com geotêxtil Polyflex da Enke:
Segurança comprovada mesmo em pontos singulares  
de difícil execução! 

Gola Geotêxtil em rolo 

Canto interior Canto exterior 
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Enkryl® 
Áreas de aplicação

Obras novas de grande dimensão Obras de reabilitação de grande dimensão 

Coberturas industriais com numerosas instalações técnicas 

Impermeabilização de monumentos históricos 

Coberturas industriais com diferentes pontos singulares 

Remates e pontos singulares 
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Enkryl® 
Dados técnicos

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 recetores autorizados. A empresa Enke indica estes recetores, quando solicitada ou os mesmos 
podem ser encontrados na internet sob http://apambiente.pt/silogr/pages/PesquisarLER.aspx. Aderências húmidas e res-
tos maiores de produtos em recipientes metálicos devem ser reciclados pelo utilizador contra pagamento, já que nestes casos se 
trata de resíduos especiais.

A pedido enviamos-lhe a documentação técnica e as certificações do produto. Tem ainda à sua disposição, sem qualquer custo 
adicional, os nossos técnicos comerciais para um aconselhamento técnico ou uma visita à obra.

Base: Acrilato Puro – Polímero de alto peso molecular 

Densidade: 1,3 g/cm³ com 20 °C 

Viscosidade: ca. 6000 mPas/20 °C (tixotrópico) 

Capacidade de expansão: ca. 40,0 ± 2 % incl. geotêxtil 

Resistência à tração: 10,0 ± 1 N/mm² incl. geotêxtil

Resistência à difusão do vapor de água µ: 2400 ± 50 

Tempo para criar uma película: 5– 8 horas. Transitável após 15 horas. 

Solventes: nenhuns 

Cor: cinza claro, cinza, verde 

Resistência: água salgada, gases industriais, raios ultravioleta e oxigénio.  
Diluentes orgânicos fazem inchar o Enkryl® e devem ser afastados. 

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

Embalagem: baldes de 15 kg e 30 kg 

Consumo: impermeabilização, no min. 3,0 kg/m² com inclusão de rede Polyflex da Enke (110 g/m²) 

Primários: ·  Primário Universal 933 
·  Primário Vidro para vidro e cerâmica vitrificada 
·  Primer Universal 2K
·  Primário de betao

Componentes de geotêxtil Polyflex: ·  rolo de geotêxtil: rolo com 50 m, larguras: 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm, outras larguras sob consulta 
· golas 
·  cantos interiores e exteriores 
·  golas especiais para parafusos de gancho 



Enkolan Tela líquida
para uma segurança a longo 
prazo em áreas sensíveis

   A alternativa
livre de solventes

www.enke-werk.de



Flüssigkunststoffe von Enke haben vielfältige Einsatzmöglich-
keiten im Bereich von Flachdächern, Balkonen und Terrassen. 
Doch auch der Einsatz in sensiblen Bereichen, wie z. B. Kinder-
gärten, Krankenhäusern oder Altenheimen ist keine Seltenheit. 
Das Enkolan 1K LF Abdichtungs- und Beschichtungssystem ist 
perfekt auf diese Anwendungsbereiche abgestimmt.

Es besteht aus drei Produkten, die speziell für die Abdichtung 
und Beschichtung von Balkonen, Keller- und Abstellräumen, 
Treppen und Eingangshallen konzipiert wurden: Enkolan Ab-
dichtung 1K LF, Enkolan Beschichtung 1K LF und Enkolan Ver-
siegelung 1K LF. 

Alle drei Produkte zeichnen Sich durch folgende Eigenschaften aus:

Bedingt durch die ausgezeichnete Haftung des Enkolan Systems 
auf vielen Untergründen kann häufi g auf einen Voranstrich 
verzichtet werden. Der Aufbau und die Verarbeitung ähneln 
dem der bereits bekannten Systeme Enkopur® und Enketop. 
Zunächst wird der Untergrund sorgfältig gereinigt. Die Abdich-
tung aus Enkolan Abdichtung 1K LF wird unter Verwendung 
einer Polyfl exvlieseinlage aufgebracht und nach dem Abtrock-
nen mit Enkolan Beschichtung 1K LF überzogen. Die Oberfl äche 
kann mit Enketop-Chips abgestreut und dann mit der Enkolan 
Versiegelung 1K LF versehen werden. Gerade für Innenräume 
ist dieses neue Enke System in besonderer Form geeignet.

Enkolan 
Weil jeder Sanierungsbereich
eigene Ansprüche stellt!

Enkolan 
Anwendungsbeispiele 

lösemittelfrei + geruchsneutral + 1-komponentig

Enkolan
Porque cada área de reabilitação  
tem exigências próprias!

Telas líquidas da Enke têm múltiplas possibilidades de 
aplicação na área das coberturas, varandas e terraços. No 
entanto também não são raras as aplicações em áreas  
sensíveis, como por exemplo infantários, hospitais ou lares 
de idosos. O sistema de impermeabilização e revestimento  
Enkolan 1K LF corresponde na perfeição a estas áreas de  
aplicação.

É constituído por três produtos, que estão concebidos em  
particular para a impermeabilização e o revestimento de  
varandas, caves, despensas, escadas e halls de entrada:  
Enkolan Impermeabilização 1K LF, Enkolan Revestimento 1K LF 
e Enkolan Selagem 1K LF.

Os três produtos distinguem-se pelas seguintes características:

Devido à excelente aderência do sistema Enkolan sobre  
várias bases, em alguns casos é possível abdicar do primário. 
A forma e a aplicação são idênticas aos sistemas já conhecidos 
Enkopur® e Enketop. Antes de iniciar os trabalhos a base 
deve ser bem limpa. O Enkolan Impermeabilização 1K LF é  
aplicado em combinação com a armadura composta pelo 
geotêxtil Polyflex e após secagem é coberto com o Enkolan 
Revestimento 1K LF. A superfície pode depois ser decorada com 
flocos Enketop e posteriormente selada com Enkolan Selagem 
1K LF. O novo sistema da Enke é indicado em particular para 
o interior.

livre de solventes + inodoro + monocomponente
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Enkolan 
Anwendungsbeispiele
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Enkolan 
Technische Daten 

Enkolan Flüssigkunststoff 
für Langzeitsicherheit 
in sensiblen Bereichen

Enkolan Abdichtung 1K LF Enkolan Beschichtung 1K LF Enkolan Versiegelung 1K LF

Basis: silanterminiertes Polyurethan silanterminiertes Polyurethan silanterminiertes Polyurethan

Dichte: ca. 1,3 g/cm³ bei 20 °C ca. 1,4g /cm³ bei 20 °C ca. 1,1 g/cm³ bei 20 °C

Viskosität: ca. 6000 mPas/20 °C ca. 8000 mPas/20 °C ca. 3000 mPas/20 °C

Hautbildungszeit: ca. 1 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF ca. 1 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF ca. 1–2 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF

Farbe: grau grau transparent

Lagerstabilität: mind. 6 Monate mind. 6 Monate mind. 6 Monate

Lieferform: 12,5 kg Gebinde 12,5 kg Gebinde 3,0 kg Gebinde

Verbrauch: mind. 3,0 kg/m² mind. 3,0 kg/m² ca. 200 – 400 g/m²

Verarbeitung: kalt mit der Lammfellrolle kalt mit der Lammfellrolle, dem Glätter 
oder der Zahnkelle

kalt mit der Velourrolle oder der Zahnkelle

Die lösemittelfreie 
Alternative

www.enke-werk.de
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Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld 
Telefon +49  (0)  2173 8956840, Fax +49  (0)  2173 8956850

Enkolan 
Technische Daten 

Enkolan Flüssigkunststoff 
für Langzeitsicherheit 
in sensiblen Bereichen

Enkolan Abdichtung 1K LF Enkolan Beschichtung 1K LF Enkolan Versiegelung 1K LF

Basis: silanterminiertes Polyurethan silanterminiertes Polyurethan silanterminiertes Polyurethan

Dichte: ca. 1,3 g/cm³ bei 20 °C ca. 1,4g /cm³ bei 20 °C ca. 1,1 g/cm³ bei 20 °C

Viskosität: ca. 6000 mPas/20 °C ca. 8000 mPas/20 °C ca. 3000 mPas/20 °C

Hautbildungszeit: ca. 1 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF ca. 1 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF ca. 1–2 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF

Farbe: grau grau transparent

Lagerstabilität: mind. 6 Monate mind. 6 Monate mind. 6 Monate

Lieferform: 12,5 kg Gebinde 12,5 kg Gebinde 3,0 kg Gebinde

Verbrauch: mind. 3,0 kg/m² mind. 3,0 kg/m² ca. 200 – 400 g/m²

Verarbeitung: kalt mit der Lammfellrolle kalt mit der Lammfellrolle, dem Glätter 
oder der Zahnkelle

kalt mit der Velourrolle oder der Zahnkelle

Die lösemittelfreie 
Alternative

www.enke-werk.de
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Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld 
Telefon +49  (0)  2173 8956840, Fax +49  (0)  2173 8956850

Enkolan 
Technische Daten 

Enkolan Flüssigkunststoff 
für Langzeitsicherheit 
in sensiblen Bereichen

Enkolan Abdichtung 1K LF Enkolan Beschichtung 1K LF Enkolan Versiegelung 1K LF

Basis: silanterminiertes Polyurethan silanterminiertes Polyurethan silanterminiertes Polyurethan

Dichte: ca. 1,3 g/cm³ bei 20 °C ca. 1,4g /cm³ bei 20 °C ca. 1,1 g/cm³ bei 20 °C

Viskosität: ca. 6000 mPas/20 °C ca. 8000 mPas/20 °C ca. 3000 mPas/20 °C

Hautbildungszeit: ca. 1 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF ca. 1 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF ca. 1–2 h bei 20 °C und mind. 60 % rel. LF

Farbe: grau grau transparent

Lagerstabilität: mind. 6 Monate mind. 6 Monate mind. 6 Monate

Lieferform: 12,5 kg Gebinde 12,5 kg Gebinde 3,0 kg Gebinde

Verbrauch: mind. 3,0 kg/m² mind. 3,0 kg/m² ca. 200 – 400 g/m²

Verarbeitung: kalt mit der Lammfellrolle kalt mit der Lammfellrolle, dem Glätter 
oder der Zahnkelle

kalt mit der Velourrolle oder der Zahnkelle

Die lösemittelfreie 
Alternative

www.enke-werk.de
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Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld 
Telefon +49  (0)  2173 8956840, Fax +49  (0)  2173 8956850

Enkolan Impermeabilização 1K LF

Poliuretano terminado em silano

1,3g/cm³ com 20°C

ca. 6000 mPas/20°C 

ca. 1 h a 20°C e 60% humidade relativa

cinza

no min. 6 Meses 

balde metálico de 12,5kg

min. 3kg/m²

a frio com um rolo de lã

Enkolan Revestimento 1K LF

Poliuretano terminado em silano

1,4g/cm³ com 20°C

ca. 8000 mPas/20°C 

ca. 1 h a 20°C e 60% humidade relativa

cinza

no min. 6 Meses 

balde metálico de 12,5kg

min. 3kg/m²

a frio com um rolo de lã, espátula lisa
ou espátula dentada

Enkolan Selagem 1K LF

Poliuretano terminado em silano

1,1g/cm³ com 20°C

ca. 3000 mPas/20°C 

ca. 1-2 h a 20°C e 60% humidade relativa

incolor

no min. 6 Meses 

balde metálico de 3kg

ca. 200 - 400g/m²

a frio com um rolo de lã ou espátula
dentada

Base:

Densidade:

Viscosidade:

Tempo para criar uma pelicula:

Cor:

Validade de armazenagem:

Embalagem:

Consumo:

Aplicação:

Enkolan
Dados técnicos
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Primários Enke 
Segurança e durabilidade  
sobre todas as bases

www.enke-werk.de



Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de

Anwendungstechnik und Fachausstellung Langenfeld 
Telefon +49  (0)  2173 8956840, Fax +49  (0)  2173 8956850

Damit unsere Beschichtungs- und Abdichtungssysteme ihr volles 
Potenzial entfalten können, brauchen Sie perfekt vorbereitete 
Untergründe. Deshalb entwickeln und verbessern wir unsere Vor-
anstriche stetig weiter. Das Ergebnis unserer Entwicklung: Maxi-
male Haltbarkeit auf jedem Untergrund! Ob stark verwittert und 
porös, Metall, Glas oder Fliesen – unsere Haftvermittler sind jeder
Aufgabe gewachsen. Ein bewährtes Baukastensystem sorgt dafür, 
dass unsere Flüssigkunststoffe (im Dach- oder Balkon/Terrassen-
bereich) in Verbindung mit dem richtigen Voranstrich jeden Unter-
grund meistern.

Enke Voranstriche 
Sichere Haftung durch
Forschung und Innovation. 

NEU: Enke Universal Primer 2K
Der neue Universal Primer 2K ist ein echtes Multitalent. Er zeigt 
kein thermoplastisches Verhalten und ist weniger aggressiv zu 
Untergründen aus Folien und Bahnen. Er ist auf verschiedensten 
Untergründen als Haftvermittler einsetzbar und beibt, im Gegen-
satz zu anderen zweikomponentigen Produkten, auch angemischt 
über einen langen Zeitraum verarbeitbar.

Lieferform: 
Blechgebinde Komponente A: 1,4kg
Blechgebinde Komponente B: 0,84kg
Verbrauch: 50–100g/m2

• leicht verstreichbar
• schnell trocknend
• quellt Untergründe wie Folien und Bahnen weniger an
• sehr gute Haftung auf z.B. Metallen, bituminösen

Dachbahnen, Elastomerbahnen, Altbelägen, Beton, 
Zementestrich, Fliesen und vielen FLKs

• ausgezeichnete Wasserbeständigkeit
• nach Anmischen mehrere Wochen gebrauchsfähig
• einsetzbar auf 95% aller bauseits vorkommenden

Untergründe

Enke Universal Voranstrich 933
Lieferform: Blechgebinde 20kg, 8kg, 2,5kg
Verbrauch: 100–200g/m2

• schnell trocknend
• hervorragende Haftung auf allen trockenen Untergründen 

wie z.B. Beton, Zementestrich, bituminösen Dachbahnen, 
verschiedenen Kunststoffen, Sandstein, Metallen

• auch als verfestigender Haftgrund für Blechverklebungen mit
Enkolit® auf Sandstein, sonstigen Natursteinen oder anderen
porösen bzw. sandenden Untergründen

Enke Voranstrich P-O
Lieferform: Blechgebinde 2,5kg
Verbrauch: 50–100g/m2

• leicht verstreichbar
• schnell trocknend
• hervorragende Haftung auf zahlreichen Kunststoff- 

Dichtungsbahnen aus Polyolefinen, z.B. EPDM, FPO etc.

Enke Glasprimer
Lieferform: Blechflasche 1,0 l
Verbrauch: ca. 50 g/m2

• leicht verstreichbar
• schnell trocknend
• auch für Bereiche mit länger stehendem Wasser geeignet
• hervorragend einsetzbar für Anschlüsse und Abdichtungen 

an Verglasungen oder auf keramischen Belägen

Para que os nossos sistemas de revestimento e impermeabilização 
possam desenvolver todo o seu potencial, precisam de bases  
devidamente preparadas. Por esse motivo estamos constantemente 
a desenvolver e a melhorar os nossos primários de aderência. O 
resultado da nossa investigação: durabilidade máxima sobre to-
dos os suportes! Sobre bases desgastadas ou porosas, metal, vidro 

  ed arutla à oãtse aicnêreda ed setnega sosson so – acimârec uo
todos os desafios. Um sistema comprovado trata de assegurar que 
as telas líquidas (tanto na área das coberturas como das varan-

  marepus odauqeda oirámirp o moc oãçanibmoc me )soçarret e sad
qualquer tipo de suporte.

Primários Enke
boa aderência através de 
investigação e inovação

Primer Universal 2K
O novo Primer Universal 2K é um verdadeiro multitalento. Não 
demonstra um comportamento termoplástico e é menos agressivo 

  res edoP .sacitétnis sanarbmem uo acitláfsa alet me sesab arap 
aplicado como agente de aderência sobre os mais diversos suportes 
e, ao contrário de outros produtos bicomponentes, mesmo depois 
de misturado permite ser utilizado durante um longo período de 
tempo.  

Embalagem:
Lata Componente A: 1,4kg
Lata Componente B: 0,84kg
Consumo: ca. 100–200g/m²

• Simples de espalhar
• De secagem rápida
• Menos agressivo sobre suportes como telas betuminosas ou

membranas sintéticas
• Muito boa aderência sobre metal, telas betuminosas,
 membranas elastómeras, revestimentos antigos, betão, betonilha
 e cerâmica
• Excelente resistência à água
• Depois de misturado pode ser utilizado durante várias semanas
• Aplicável em 95% dos suportes existentes na construção

Primário Universal 933
Embalagem: lata 20kg, 8kg, 2,5kg
Consumo: 100-200g/m²

• De secagem rápida
• Excelente aderência sobre suportes secos como por exemplo

betão, betonilha, telas betuminosas, plástico, pedra, metal
• Também indicado como consolidante para colagens com
 Enkolit sobre pedra ou outras superfícies porosas

Primário P-O
Embalagem: lata 2,5kg
Consumo: 50-100g/m²

• Simples de espalhar
• De secagem rápida
• Excelente aderência sobre membranas sintéticas à base de
  como por exemplo EPDM, FPO etc.

Primário Vidro
Embalagem: lata 1L
Consumo: ca. 50g/m²

• Simples de espalhar
• De secagem rápida
• Indicado também para zonas de acumulação de água
• Pode ser utilizado para remates e impermeabilizações sobre
 envidraçados ou revestimentos cerâmicos

Gabinete e exposição técnica Langenfeld
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Enke
Geotêxtil Polyflex
a impermeabilização ideal
para uma preservação garantida de valores e segurança funcional

www.enke-werk.de



Das Polyfl exvlies mit hoher Flexibilität: Die vorgefertig-
ten Enke Vliesformteile ermöglichen eine schnelle, sichere und 
einfache Verarbeitung in allen Anschlussbereichen. Jetzt ist 
auch die Verlegung von Polyfl exvlies auf Balkonen, 
Terrassen und Laubengängen nach der anschließen-
den Verwendung von Enketop noch einfacher gewor-
den. Denn im neuentwickelten Enke Kombivlies ist das 
Nahtunterband bereits verknüpft. So wird ein Verrutschen des 
Nahtunterbandes verhindert und die ideale Lage, das perfekte 
Aneinanderstoßen der Vliesbahnen, ist gewährleistet. Das 
spart Zeit und Material!

Dichter geht nicht: Die Funktionssicherheit von Flach dächern 
ist nur dann gegeben, wenn vorhandene Anschlüsse hochwer-
tig abgedichtet werden. Attiken, Dacheinläufe, Wandanschlüsse,  
Durchdringungen oder innenliegende Rinnen stellen schadens-
anfällige Bereiche dar, die einer Abdichtung von hoher Qualität  
bedürfen. Aber auch Terrassen und Balkone mit geringen 
Türanschlusshöhen, Geländerstützen oder Gullys bedürfen 
oftmals einer soliden Abdichtungslösung. Die bewährten 
Flüssigkunststoffe Enkopur® und Enkryl® in Verbindung mit dem 
Enke Polyflexvlies und den vorgefertigten Vliesformteilen 
 garantieren den Werterhalt des Daches, des Balkons oder der 
Terrasse und wirken wie eine Schutzhaut. Optimale und praxis-
orientierte Lösungen lassen sich mit dem anwenderfreundlichen  
Enke Polyflexvlies und perfekt abgestimmten Enke Flüssig-
kunststoffen auch bei Ihrem Projekt schnell und einfach realisieren.

Enke Polyfl exvlies
jetzt noch anwenderfreundlicher

Enke Polyfl exvlies
für Aufgaben mit Ecken und Kanten

Enke Flüssigkunststoff mit Enke Polyfl exvlies: 
Bewährte Sicherheit selbst in schwierigen Anschluss-
bereichen! 

Innenliegende Rinnen

Dachdurchdringungen unterschiedlicher Art

Geländerpfosten Niedrige Türanschlusshöhen

Dachaufbauten mit komplizierter Geometrie

Anschlüsse auf verschiedenen BaumaterialienAbdichtung von Lichtkuppeln

Detail- und Wandanschlüsse
Manschette Innenecke Außenecke

KombivliesVliesrollen

NEU! 

O geotêxtil Polyflex com elevada flexibilidade: as 
peças pré-fabricadas do geotêxtil permitem uma aplicação  
rápida, segura e simples em zonas de remate. Agora também 
se tornou ainda mais simples a aplicação do geotêxtil 
Polyflex em varandas e terraços que posteriormente 
são revestidos com Enketop. A rede de poliéster, utilizada 
como ponte-de-fissuras sob as juntas do geotêxtil Polyflex em 
aplicações topo-a-topo, no novo geotêxtil “Kombiflex” vem inte-
grada no mesmo. Desta forma evita-se que a rede de poliéster 
se possa deslocar na aplicação e é garantido o posicionamento 
correto da mesma. 

Mais impermeável é impossível: A segurança funcional
de uma cobertura só pode ser garantida com uma imper- 
meabilização cuidada dos pontos singulares. Saídas e esgotos 
de água, remates de parede, tubos ou caleiras interiores são 
zonas de risco, que necessitam de uma impermeabilização 
de elevada qualidade. Da mesma forma terraços e varandas 
com pouca altura de remate nas soleiras, apoios de guardas e  
gradeamentos ou esgotos exigem soluções de impermeabi-
lização consistentes. As telas líquidas Enkopur® e Enkryl®, em 
combinação com o geotêxtil Polyflex da Enke e as peças de 
geotêxtil pré-fabricadas, garantem a preservação da cobertura, 
varanda ou terraço e funcionam como uma membrana proteto-
ra. Para qualquer projeto, incluindo o seu, é possível determinar 
a solução ótima entre o geotêxtil Polyflex, simples e rápido de 
aplicar, e a tela líquida da Enke indicada. 

Geotêxtil Polyflex da Enke  
agora ainda mais simples de aplicar 

Caleiras interiores

Pontos singulares

Coberturas com geometrias complexas

Tela líquida Enke com geotêxtil Polyflex:
Segurança comprovada em zonas difíceis de remate

Geotêxtil KombiflexRolos de geotêxtil

Canto exteriorGola Canto interior

NOVO!

Tela líquida Enke com geotêxtil Polyflex: 
Segurança comprovada em zonas difíceis de remate

Gola

Canto interior Canto exterior

Rolos de geotêxtil
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Das Polyfl exvlies mit hoher Flexibilität: Die vorgefertig-
ten Enke Vliesformteile ermöglichen eine schnelle, sichere und 
einfache Verarbeitung in allen Anschlussbereichen. Jetzt ist 
auch die Verlegung von Polyfl exvlies auf Balkonen, 
Terrassen und Laubengängen nach der anschließen-
den Verwendung von Enketop noch einfacher gewor-
den. Denn im neuentwickelten Enke Kombivlies ist das 
Nahtunterband bereits verknüpft. So wird ein Verrutschen des 
Nahtunterbandes verhindert und die ideale Lage, das perfekte 
Aneinanderstoßen der Vliesbahnen, ist gewährleistet. Das 
spart Zeit und Material!

Dichter geht nicht: Die Funktionssicherheit von Flach dächern 
ist nur dann gegeben, wenn vorhandene Anschlüsse hochwer-
tig abgedichtet werden. Attiken, Dacheinläufe, Wandanschlüsse,  
Durchdringungen oder innenliegende Rinnen stellen schadens-
anfällige Bereiche dar, die einer Abdichtung von hoher Qualität  
bedürfen. Aber auch Terrassen und Balkone mit geringen 
Türanschlusshöhen, Geländerstützen oder Gullys bedürfen 
oftmals einer soliden Abdichtungslösung. Die bewährten 
Flüssigkunststoffe Enkopur® und Enkryl® in Verbindung mit dem 
Enke Polyflexvlies und den vorgefertigten Vliesformteilen 
 garantieren den Werterhalt des Daches, des Balkons oder der 
Terrasse und wirken wie eine Schutzhaut. Optimale und praxis-
orientierte Lösungen lassen sich mit dem anwenderfreundlichen  
Enke Polyflexvlies und perfekt abgestimmten Enke Flüssig-
kunststoffen auch bei Ihrem Projekt schnell und einfach realisieren.

Enke Polyfl exvlies
jetzt noch anwenderfreundlicher

Enke Polyfl exvlies
für Aufgaben mit Ecken und Kanten

Enke Flüssigkunststoff mit Enke Polyfl exvlies: 
Bewährte Sicherheit selbst in schwierigen Anschluss-
bereichen! 

Innenliegende Rinnen

Dachdurchdringungen unterschiedlicher Art

Geländerpfosten Niedrige Türanschlusshöhen

Dachaufbauten mit komplizierter Geometrie

Anschlüsse auf verschiedenen BaumaterialienAbdichtung von Lichtkuppeln

Detail- und Wandanschlüsse
Manschette Innenecke Außenecke

KombivliesVliesrollen

NEU! 

Apoios de guardas zonas de remate com pouca altura

impermeabilização de claraboias

pontos singulares e remates

remates sobre diferentes materiais

Geotêxtil Polyflex
para desafios com cantos e esquinas
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Base: geotêxtil não-tecido termofixado

Tonalidade de cor: branco 

Peso: 110 g/m² 

Espessura: ca. 0,8 mm 

Resistência à tracção em comprimento: > 25 daN / 10 cm 

Resistência à tracção em largura: > 26 daN / 10 cm 

Consumo: 1,1 m/m² (com ca. 10 cm de sobreposição)

Embalagem cantos interiores e exteriores: caixa de 20 unidades

Embalagem golas  
75 mm, 100 mm, 150 mm Ø:

 
caixa de 10 unidades

Embalagem golas  
8 mm, 50 mm Ø: 

 
caixa de 20 unidades

Embalagem geotêxtil Polyflex 
Largura 15 cm, 20 cm, 30 cm, 50 cm, 100 cm:

 
rolo 50 m

Geotêxtil Polyflex 
Dados técnicos 

O geotêxtil Polyflex da Enke é um geotêxtil de poliéster não-tecido termofixado com um peso de 110 g/m². As excelentes proprie-
dades do geotêxtil da Enke consistem na elevada flexibilidade, nas boas características de saturação e a elevada resistência ao 
rasgo, propriedades que também se aplicam às peças pré-fabricadas. As peças pré-fabricadas podem ser adquiridas em forma 
de golas, cantos interiores e cantos exteriores em diferentes tamanhos e permitem uma impermeabilização rápida e segura de 
pontos singulares de difícil execução.
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Arctic Seal
para impermeabilizações de emergência seguras
em condições extremas
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Arctic Seal é um impermeabilizante com fibras monocompo-
nente, resistente às influências atmosféricas, para reparações 
de emergência. As áreas de aplicação são coberturas, varan-
das, pontos singulares ou remates no exterior. Quando é ne-
cessário agir de imediato, com recurso ao Artic Seal, é criada 
uma impermeabilização segura que deixa espaço e tempo 
para a aplicação de uma solução definitiva. O material alta-
mente elástico não é indicado apenas para a aplicação sobre 
betão, betonilhas ou telas betuminosas, mas também para 
coberturas com membranas sintéticas ou metálicas – em 
particular para zonas onde podem existir acumulações de 
água por longos períodos de tempo, como por exemplo em 
caleiros ou outras áreas de escoamento de água. O Artic Seal 
é permeável ao vapor de água e pode ser aplicado, sem 
problema, sobre suportes ligeiramente húmidos. É por isso 
indicado para resolver, de uma forma rápida e objetiva, pe-
quenas infiltrações por um período limitado de tempo, permit-
indo posteriormente, em condições meteorológicas estáveis, a 
instalação de uma impermeabilização armada de acordo com 
as normas estabelecidas. O Artic Seal da Enke também pode 
ser utilizado com temperaturas abaixo dos 0°C, desde que o 
suporte esteja livre de neve e gelo.

As instruções de aplicação detalhadas podem ser consul-
tadas em www.enke-werk.de

Arctic Seal
Porque há alturas em que não é possível  
esperar pelo bom tempo.

Base: Pré-Polímeros PUR

Densidade: ca. 1,27 g / cm3 com 20 C̊ 

Forma: líquido, tixotrópico, reforçado com fibras

Tempo para criar  
uma película: ca. 1 h com 20 C̊ e min. 60 % HR

Cor: cinza

Embalagem: lata 3,6 kg / cartucho 330 g 

Consumo: ca. 1,5 – 3,0 kg / m² (impermeabilização de 
emergência)

Aplicação: a frio, com recurso a uma trincha ou espátula

Arctic Seal 
Dados técnicos

• livre de solventes
• monocomponente
• aplicável com temperaturas abaixo dos 0˚C
•  possibilidade de ser instalado sobre suportes  

ligeiramente húmidos
• altamente elástico
• permeável ao vapor de água
• sem juntas
• rápida resistência à água da chuva
• resistente às influências atmosféricas
• aplicável sem pré-tratamento 
• simples de aplicar

Arctic Seal 
Vantagens do produto 
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Arctic Seal
Áreas de applicação
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Enke Multi Protect 
a tinta de proteção  
monocomponente 
para uma preservação e funcionalidade garantida 



Enke Multi Protect 
Tornar fácil a proteção a longo prazo 

Enke Multi Protect 
Áreas de aplicação 

Enke Multi Protect é uma tinta de proteção monocomponente, 
que se caracteriza pela sua resistência e a boa opacidade. 
Está disponível em 6 cores diferentes, permitindo adaptar, entre 
outras situações, a cor de impermeabilizações com Enkryl® e 
Enkopur® ao espaço circundante. 

Mas porquê Enke Multi Protect? 

Caleiros, perfis e tubos metálicos fixados em coberturas com 
impermeabilizações betuminosas, estão sujeitos a danos cau-
sados pela corrosão oxidativa. Os raios UV, a humidade e o 
oxigénio provocam na superfície das coberturas, ácidos do 
 betume que são lavados pela água da chuva. Estes ácidos são 
os responsáveis pela perda da camada de proteção das peças 
metálicas, que muitas vezes nem chega a ser formada, provo-
cando a sua destruição com o passar do tempo.

Outra razão que torna evidente a vantagem em recorrer ao 
Enke Multi Protect é o facto de apenas peças metálicas enve-
lhecidas ou com camadas de pinturas antigas terem que ser 
limpas antes de serem pintadas. Peças novas e livres de gor-
duras não precisam de ser limpas antes de serem pintadas! 
Enke Multi Protect adere de forma segura e duradoura sobre 
quase todas as superfícies, como por exemplo madeiras, 
 cimentos, metais e obviamente Enkryl® e Enkopur®.

Com uma única camada é alcançada uma proteção duradoura 
estável aos raios UV e resistente a influências atmosféricas 
agressivas. O Enke Multi Protect possui ainda uma excelente 
opacidade, que permite que p. ex. as zonas de remate visíveis 
do Enkryl® ou Enkopur® possam ser adaptadas à cor pretendi-
da. A aplicação de Enke Multi Protect é feita a trincha ou rolo.

Recorra aos nossos técnicos comerciais para um aconselhamento técnico detalhado. 
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Enke Multi Protect 
Cores*

Antracite Marrom

Verde Cinza

Inox Branco 

*  Por consulta e para grandes quantidades, é possível fornecer cores especiais. Quantidade mínima para cores especiais: 200 kg. 
 Devido a razões de impressão desvios nas tonalidades de cor são inevitáveis. 
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Enke Multi Protect 
Dados técnicos 

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 recetores autorizados. A empresa Enke indica estes recetores, quando solicitada ou os mesmos 
podem ser encontrados na internet sob http://apambiente.pt/silogr/pages/PesquisarLER.aspx. Aderências húmidas e res-
tos maiores de produtos em recipientes metálicos devem ser reciclados pelo utilizador contra pagamento, já que nestes casos se 
trata de resíduos especiais.

A pedido enviamos-lhe a documentação técnica e as certificações do produto. Tem ainda à sua disposição, sem qualquer custo 
adicional, os nossos técnicos comerciais para um aconselhamento técnico ou uma visita à obra. 

Base: resina acrílica resistente às influências atmosféricas 

Viscosidade: ca. 4000 mPas (tixotrópico)  

Consumo: ca. 140 ml /m² (ca. 200 g /m²) 

Superfície: fosco-sedosa 

Opacidade: elevada 

Tempo de secagem:  secagem rápida (1 a 2 horas) 

Propriedades:  excelente aderência sobre superfícies metálicas e sintéticas novas, intemperizadas e pré-intemperizadas;  
elástica e flexível ao frio até no min. − 25 °C 

Superfície de base:   
 

Em superfícies metálicas novas e limpas não é necessário qualquer tratamento prévio. Em superfícies com camadas de  
revestimento antigas deve ser testada a aderência. No caso de superfícies metálicas intemperizadas e sujas é necessária uma 
limpeza completa e eventualmente um pré-lixamento da superfície. Outras superfícies possíveis são: Enkopur® e Enkryl®. 

Aplicação: a aplicação é feita a trincha ou rolo 

Limpeza das ferramentas 
de aplicação: com líquido de limpeza de ferramentas EnkoClean 

Embalagem: latas de 4 kg (3,5 kg EMP Inox) com anel de aperto (para selar a embalagem após a sua abertura) 
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Enkefloor  
Pavimento Modular  
resistente às intempéries,  
a riscos e a fortes cargas 
para o interior e o exterior



+

Se procura uma alternativa aos pavimentos convencionais que 
seja rápida de aplicar, resistente e económica tem agora uma 
solução simples: com o pavimento modular Enkefloor tem um 
pavimento para todas as situações! O pavimento modular 
Enkefloor é aplicado de forma rápida e simples: basta encaixar 
as placas, sendo que o baixo peso das mesmas facilita a apli-
cação e o transporte. Com o pavimento modular Enkefloor é 
possível criar pisos esteticamente agradáveis: com diferentes 
acabamentos e várias cores. O pavimento é ainda extrema-
mente resistente: aguenta fortes pressões e pancadas e é  
insensível a fortes cargas mecânicas. 

As áreas de aplicação são vastas: O pavimento modular 
 Enkefloor não está comprovado apenas em situações em que 
está sujeito a fortes intempéries, como varandas ou terraços, 
onde, em combinação com uma impermeabilização à base  
de tela líquida (como por exemplo Enkopur® com armadura de 

geotêxtil Polyflex) cria um sistema permeável ao vapor de água. 
Também em aplicações interiores, como por exemplo vestuá-
rios, ginásios ou saunas, em áreas industriais de produção ou 
montagem ou mesmo em aplicações especiais como barcos, 
feiras ou lojas, o pavimento distingue-se pelas suas qualidades. 

No exterior o pavimento modular Enkefloor cria um piso resis-
tente que não se mostra fragilizado por fortes cargas mecâni-
cas, sujidade, raios ultravioleta ou humidades. No interior, com 
o Enkefloor, é possível criar pavimentos antiderrapantes e con-
fortáveis, com vantagens em termos de higiene e facilidade de 
limpeza e, no qual em caso de necessidade, as placas podem 
ser substituídas a qualquer momento. 

Se procurava um piso que o convença em todos os aspetos e 
para todas as situações, encontrou aqui a sua alternativa ideal: 
o Enkefloor! 

Enkefloor Pavimento Modular 
Um pavimento resistente para todas  
as situações! 

A dupla invencível 

Pavimento modular 
Enkefloor 

Enkopur®  
Tela líquida 

Perfil de dilatação 

Pavimento modular  
Enkefloor 

Primário 

Impermeabilização 
de Enkopur® com 
geotêxtil Polyflex 

Camada de 
protecção 
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Enkefloor Dados técnicos 
Designação Áreas de aplicação / Propriedades Embalagem Tonalidades de cor 

Enkefloor Standard 
para aplicações no exterior – placas sintéticas de  
limpeza fácil, à base de PP resistente às intempéries,  
a cargas mecânicas e com superfície aberta 

Caixa com ca. 1 m²  
(= 11 placas) 
300 x 300 mm 
Espessura: 13,2 mm

cinza prata 
verde relva 
cinza escuro 
azul escuro 

Perfil de laterais para um remate limpo das laterais das placas 55 x 300 mm 

Perfil de cantos para um remate limpo dos cantos das placas 55 x 55 mm

Perfil de dilatação como elemento de dilatação 75 x 300 mm

Conector de cruzamento de dilatação como elemento de dilatação 75 x 75 mm

Espátula de desmontagem para a desmontagem das placas 

Enkefloor Extra 
para aplicações no exterior e interior – placas sintéticas 
de limpeza fácil para áreas industriais, à base de PP 
resistente às intempéries , a fortes cargas mecânicas  
e com superfície aberta 

Caixa com ca. 1 m² 
(= 11 placas) 
300 x 300 mm 
Espessura: 13,0 mm 

cinza prata 

Perfil de laterais para um remate limpo das laterais das placas 55 x 300 mm 

Perfil de cantos para um remate limpo dos cantos das placas 55 x 55 mm 

Perfil de dilatação como elemento de dilatação 75 x 300 mm 

Conector d e cruzamento de dilatação como elemento de dilatação 75 x 75 mm 

Espátula de desmontagem para a desmontagem das placas 
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• Aplicação rápida: apenas encaixar; sem necessidade de colar 
• Resistente a pressões e pancadas e indicado para cargas 

elevadas 
• Reduzido peso próprio (dependendo da placa apenas 

2,5 – 4 kg/m²), possibilitando um transporte simples do  
material sem problemas 

• Resistente às intempéries e aos raios ultravioleta, ótimo  
escoamento de águas 

• Estrutura de drenagem na parte inferior da placa 
• Superfície variável, higiénica e fácil de limpar 
• Design agradável através de diferentes cores e tipos de placas 
• Antiderrapante, seco e confortável 
• Resistente ao calor até ca. 70 °C 
• Evita problemas com restos de humidade existentes na  

base subjacente 
• Evita problemas com dilatações 
• Placas podem ser substituídas a qualquer momento 

• Varandas 
• Terraços 
• Terreiros 
• Vestuários 
• Bordas de piscina 
• Áreas de produção e montagem 
• Oficinas e caves 
• Barcos 
• Garagens e capots 
• Restaurantes e cafés 
• Ginásios e saunas 
• Hortos e zonas de exposição 
• Lojas 
• Feiras etc. 

Enkefloor 
Vantagens do produto 

Enkefloor 
Áreas de aplicação 



Enkefloor 
Exemplos de aplicação 
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Enke-Werk · Johannes Enke GmbH & Co.  KG
Hamburger Straße 16, 40221 Düsseldorf
Telefon +49  (0)  211 304074, Fax +49  (0)  211 393718 
info@enke-werk.de, www.enke-werk.de 

Representante na Peninsula Ibérica
Baukonzept – Soluções Técnicas para Construção Lda.
Tel.: +351 253 030 851, E-mail: info@baukonzept.pt 


