
FONODAN® 900 HS é um produto bicamada formado por uma membrana de alta densidade e um polietileno 
quimicamente reticulado termosoldado ao anterior, acabado com um geotêxtil termosoldado.

• Graças à sua altura reduzida, permite a reabilitação acústi-
ca de forjados antigos sem a necessidade da sua remoção.

• Bom isolamento ao ruído de impacto com baixa espessura e 
peso, ∆Ln = 23 dB.

• Alta resistência ao esmagamento.
• Proporciona a sensação flutuante nos revestimentos cerâ-

micos que imitam madeira em obra nova e reabilitação, 
tornando mais real a imitação.

• Alta resistência à humidade e à difusão do vapor.
• Fácil de instalar.
• Grande resistência à ruptura.
• É inerte ao ataque de microorganismos assegurando a sua 

durabilidade no tempo.

• Desenhado especialmente para a melhoria do isolamento 
ao ruído de impacto em obras de reabilitação com a apli-
cação directa dos cerâmicos.

• Permite criar sistema flutuante com os revestimentos  
cerâmicos.

VANTAGENS UTILIZAÇÕES

MEMBRANA BICAMADA PARA ISOLAMENTO ACÚSTICO 
DE ELEMENTOS RÍGIDOS E RUÍDO DE IMPACTO
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Compostos orgânicos voláteis
(COV's) = 15 μg/m3

segundo ISO 16000-6:2006
2011 do Ministério Francês de 
Ecologia, Desenvolvimento Sustentável, Transporte e 

Vivenda

INFORMAÇÃO AMBIENTAL

FONODAN® 900 HS
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DANOSA reserva-se ao direito de modificar sem aviso prévio a informação contida nesta ficha.

GAMA DE PRODUTOS

Nome comercial Espessura 
(mm)

Dimensões 
(m) m²/palete Rolos/

palete

FONODAN® 900 HS 3,9 0,92 x 10 147,2 16
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PREPARAÇÃO DO SUPORTE

SOLUÇÕES COMPATÍVEIS

Solo flutuante básico (acabamento cerâmico)

FONODAN® 900 HS

MODO DE APLICAÇÃO

• Os desníveis do solo superiores a 3 mm em longitude de 
1m devem igualar-se previamente com massa niveladora 
dependendo da grossura necessária, para grossuras inferiores  
a 10 mm ARGONIV® 020 Élite e para grossuras maiores  
a 10 mm ARGONIV® 120 Élite.

• O suporte deve estar limpo e livre de objetos estranhos.
• Utiliza-se FITA DE SOBREPOSIÇÃO nos encontros com pilares, 

paredes ou instalações que saiam de forma emergente do solo 
antes de colocar o FONODAN® 900 HS.

FONODAN® 900 HS

1. Estender uma fina camada de 
ARGOCOLA® Élite 500, numa face 
sobre o forjado.

4. Convém selar com fita adesiva rugosa 
para evitar a passagem de humidade e 
com fita de sobreposição nos perime-
tros.

2. Desenrolar o FONODAN® 900 HS 
com o geotêxtil ficando direito e apertar 
ligeiramente sobre a ARGOCOLA®.

5. Verter cimento cola tipo ARGOCOLA® 
Élite 600 diretamente sobre o produto 
e colocar as peças cerâmicas com os 
separadores para quadrar as diferentes 
peças.

3. A junta entre rolos deve ficar 
alinhada, recortando con X-acto no 
tamanho necessário.

6. Verter ARJUNT® Universal misturado 
com resina de látex  
(140 g/kg de ARJUNT® ) para tapar 
as juntas.
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http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=Soluciones&lng=1&site=1

