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MEMBRANA BETUMINOSA AUTOPROTEGIDA  
FOTOCATALÍTICA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURAS

POLYDAN® NOX 180-60/GP ELAST+ é uma membrana betuminosa composta por uma armadura de feltro 
de poliéster não-tecido de alta gramagem, revestida em ambos os lados com mástique de betume (SBS), um 
acabamento na parte externa com ardósia branca, com revestimento fotocatalítico, como material de proteção e na 
sua face interna, como material antiaderente, incorpora um filme plástico de acabamento.

• Impermeabilidade total à água e ao vapor de água.
• Membrana descontaminante de partículas NOx.
• Excelente durabilidade a longo prazo.
• Grande resistência ao rasgo.
• Grande resistência à tração e grande elongação à rotura.
• Grande resistência ao punçoamento estático e dinâmico.
• Imputrescível.
• Muito estável a longo prazo.

• Membrana superior de membranas multicamada com auto-
protecção mineral para impermeabilização de coberturas 
de estacionamento.

• Membrana monocamada auto-protegida aderida para 
impermeabilização de painéis de estradas.

• Membrana superior de sistemas de camada dupla com 
auto-protecção mineral para impermeabilização de painéis 
rodoviários.

• Membrana superior de sistemas multicamada para imper-
meabilização de coberturas com auto-proteção mineral.

• Membrana superior em sistemas de duas camadas com 
proteção pesada aderidas, graças ao acabamento mineral 
que fornece à membrana resistência aos raios UV.

• Membrana monocamada auto-protegida aderida para 
impermeabilização de coberturas de estacionamento.

• Membrana monocamada para impermeabilização de 
coberturas auto-protegidas aderida.

• Impermeabilização de muros de caves.

• Cobertas com proteção pesada aderida, não aderida 
ou flutuante e auto-protegida aderida.

• Suportes de betão e argamassa.
• Sobre isolamento térmico.

VANTAGENS CAMPOS DE APLICAÇÃO

SUPORTES

Cores disponíveis

Certificação:
ETA Nº 569R/16
ETA Nº 567R/16

Tem DIT

DIT

POLYDAN® NOX 180-60 GP ELAST+

Estanquidade
à água

Descontaminante

NOx

Resistência
UV

Grande 
resistência
à tração

Alta resistência
ao punçoamento

Fácil adaptação 
ao suporte

Grande 
estabilidade
dimensional

Grande 
resistência 
ao rasgo



• Limpeza do suporte.
• Aplicar primário betuminoso em suportes de argamassas ou 

betão, CURIDAN®.
• Em caso de isolamento térmico, as placas serão colocadas a 

mata-juntas e sem separações entre placas maiores que 0,5 
cm.

• A membrana é disposta na mesma direção que a membrana 
inferior, movendo a linha de sobreposição a metade do rolo.

• A membrana fica completamente soldada ao inferior.
• As sobreposições devem ser soldadas e devem ter 8 cm no 

sentido longitudinal e 10 cm no sentido transversal, absor-
vendo o agregado

• Armazenar em local seco, protegido da chuva, sol e de tempe-
raturas altas e baixas.

• A posição de armazenamento será vertical.

• As paletes não devem ser empilhadas. Se pretender armaze-
nar em altura, as prateleiras devem ter vigas ou reforços 
debaixo da palete de madeira.

• Antes de manusear a palete, deve ser verificado o estado do 
retrátil para o reforçar, se necessário.

• Manusear com guindaste com rede de proteção.
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Consulte mais soluções da DANOSA
Para mais informações: www.danosa.com
A DANOSA reserva-se o direito de modificar as informações contidas nesta ficha sem aviso prévio.

MODO DE APLICAÇÃO

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

GAMA DE PRODUTOS

SOLUÇÕES COMPATÍVEIS

POLYDAN® NOX  
180-60/GP ELAST+

Cobertura plana descontaminante

• A partir -5 ºC.

• Não aplicar sobre superfícies geladas ou molhadas.

TEMPERATURA DE APLICAÇÃO

Nome comercial Cor Peso médio 
(kg/m2)

Dimensões 
(m)

m2/
palete

Rolos/
palete

POLYDAN® NOX 
180-60/GP ELAST+ Branco 5,6 1 x 8 184 23 

Certificação:  
ETA Nº 569R/16
ETA Nº 567R/16

POLYDAN® NOX 180-60 GP ELAST+


