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 Estanquidade Artigo 5.9.1 Artigo 4.8 *1 >0,5 l/s *1

Reação ao fogo Artigo 5.3.1 Artigo 4.1.5 50 mm

Propriedades de tração:

 Resistência à tração: L // T*1 EN 12311-2 (A) N/50 mm - ≥200 // ≥200

 Alongamento: L // T EN 12311-2 (A) % - ≥50 // ≥80

Resistência à penetração de raízes PND

Resistência à carga estática EN 12730 (B) Kg - ≥20

Resistência ao impacto EN 12691 (A) mm - ≥500

Resistência à rutura: L // T EN 12310-2 N - ≥75 // ≥100

Resistência à sobreposição:

Resistência ao descasque EN 12316-2 N/50 mm - PND

Resistência ao cisalhamento EN 12317-2 N/50 mm - ≥230

Flexibilidade a baixa temperatura EN 495-5 °C - -20

Aspeto - Art. 4.1.2 Passa

Exposição UV + temperatura + água EN 1927 classe - PND

SAFETUB
Descrição: Acessório para estanquidade de passagens de tubagem em impermeabilização com tela WATER-STOP. Consiste em 
tela WATER-STOP integrada com uma membrana elástica TPU.

Instalação: Fixação com cimento cola num sistema unido e de tela protegida sob revestimento.

Fabricante: Estil Gurú S.L.U.       

CARACTERÍSTICAS MÉTODO UNIDADE TOLERÂNCIA VALOR

*1 Direção do teste: L - longitudinal  //  T – transversal

Diâmetro Ø32-Ø50 //  Ø63-Ø75 // Ø90-Ø128 

Comprimento 18 cm //  23 cm // 30,5 cm

Largura 18 cm //  23 cm // 30,5 cm

Informações adicionais
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FICHA TÉCNICA

Notas e observações:
*1 Para valores relativos às caraterísticas da tela WATER-STOP, consultar a sua ficha de dados técnicos.
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SAFETUB

CARACTERÍSTICAS MÉTODO UNIDADE TOLERÂNCIA VALOR

Emissões do ar interior: etiqueta de classe A+ em conformidade com a regulamentação francesa (Arrêté du 19 avril 2011).

Emissões totais de COV
EN ISO 16000-3 
EN ISO 16000-6

μg/m³ < 1000 < 75

Temperaturas de utilização - ºC - -20 a +80

Aderência do cimento cola C2 à tela após 28 dias (14 dias em condições de laboratório + 14 dias a 70º)

Tração EN 1348 N/mm² - ≥ 0,7

 Cisalhamento EN 1324 N/mm² - ≥ 1 

Resistência à água da sobreposição
colado com cimento cola C2

Coluna 1 m /24 h - Estanque

Estrutura multicamadas constituída por: tecido não tecido / folha dupla película / tecido não tecido

Composição da película interior - - EVA Copolímero 100%

 Composição do tecido não tecido 
exterior

- - 50% Poliéster / 50% Polipropileno

Este produto não contém quaisquer substâncias perigosas.

Outras características

Apresentado em rolos embalados individualmente em película de polietileno e etiquetados:

Dimensões dos rolos: 1 m x 5 m 1 m x 30 m 2 m x 20 m

Superfície por rolo m² 5 30 40

 Peso por rolo kg 1,6 8,7 11,7

Apresentação do produto:

Controlos efetuados durante a produção e/ou ao produto acabado:
Sistema de verificação de conformidade 2+ de acordo com o REGULAMENTO (UE) N.º 305/2011
Verificação em cada lote de produção:

Massa por unidade de superfície.
Comprimento e largura.
Defeitos visíveis. 
Resistência à penetração da água.
Propriedades de tração: rutura, alongamento e resistência à rutura.
Aderência do geotêxtil.

Informações relativas à utilização, manuseamento e transporte:
Durante o transporte, armazenamento e instalação deve ser manuseado cuidadosamente e evitar a exposição a elementos cortantes ou 
pontiagudos que possam causar perfurações, cortes ou rasgões.

É necessário proteger a TELA WATER-STOP da exposição aos raios UV. A instalação adequada sob o revestimento
 deve ser assegurada aquando da instalação no exterior.

Antes de iniciar a instalação da WATER-STOP, é necessário verificar se o substrato reúne as condições necessárias. A superfície deve 
estar seca, firme, lisa, limpa e com um declive adequado.

É necessário proteger a TELA WATER-STOP de qualquer circulação sobre a mesma até que a proteção definitiva seja instalada.
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SAFETUB

PARA COLAR O WATER-STOP AO SUBSTRATO:
Para os substratos tradicionais de obra, utilizar cimento cola tipo C2. Para gesso, cerâmica antiga e outros, 
verificar se o adesivo escolhido é adequado para o substrato. Aplicar de acordo com as instruções do fabricante.

PARA COLAR OS REVESTIMENTOS AO WATER-STOP:
Para pavimentos de cerâmica ou semelhantes, utilizar cimento cola tipo C2. Para madeira, têxteis e outros, 
utilizar um adesivo adequado ao revestimento e apto para a humidade. Aplicar de acordo com as instruções do 
fabricante.

Encontrará informação mais extensa e detalhada no GUIA DE INSTALAÇÃO EM COBERTURAS.

A informação fornecida serve apenas para fins informativos e pode ser alterada sem aviso prévio. Os testes devem ser efetuados 
conforme apropriado para verificar a adequação do produto à utilização pretendida, quando esta difere da declarada.
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