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DRAIN TEC

Lâmina drenante de nódulos de polietileno de alta densidade para a 
proteção de cimentos, muros e soleiras.

DRAIN TEC é uma lâmina de nódulos troncocónicos de polietileno de alta densidade (PEAD) 
com alta resistência e capacidade drenante para a proteção de estruturas como muros enterra-
dos, cimentos e soleiras.

• Proteção da impermeabilização de muros enterrados, tanto em edificação, como em obras públicas.
• Proteção da impermeabilização em obras subterrâneas em geral: muros de fundação, tratamento pelo

extradorso exterior do muro, túneis, galerias de serviços, sob soleiras, etc.
• Drenagem e proteção de soleiras sobre o terreno, quando não exista pressão hidrostática ou a soleira

esteja acima do nível freático.
• Cofragem perdida em betonagens contra o terreno.
• Reabilitação de caves e construções subterrâneas afetadas pela humidade (caixas de ar).
• Lâmina separadora e de proteção em coberturas ajardinadas.
• Barreira anti-humidade em solos.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Alta resistência à tração e compressão.
• Imputrescível e inalterável perante os agentes químicos presentes no solo (sulfatos, cloretos, etc.).
• Fácil de colocar.
• Facilita a drenagem da água do terreno em substituição da tradicional camada de gravilha grossa.
• Protege a película impermeabilizante contra possíveis puncionamentos e danos provocados pelas terras

de enchimento.
• Grande durabilidade, conservando as suas propriedades iniciais ao longo do tempo.
• Permite a drenagem da água acumulada, limitando a pressão hidrostática e reduzindo o tempo de con- 
   tacto direto da humidade com o muro.

PROPRIEDADES

Preparação do substrato:
A superfície do substrato de base deverá ser resistente, uniforme, lisa, firme, estar limpa, seca e livre de 
corpos estranhos. Os pontos singulares devem, igualmente, estar preparados antes de iniciar a colocação 
da lâmina.

Aplicação:
Estender os rolos de DRAIN TEC com os nódulos contra a estrutura ou elemento a proteger, colocando 
fixações a cada 50 cm, no máximo, no comprimento e largura da lâmina, sobrepondo 10-12 cm na horizon-
tal e 20 cm na vertical. Para a fixação, podem utilizar-se cravos com pontas de aço ou disparos mediante 
máquina.
Ancorar a parte superior com perfil metálico, fixando-o mecanicamente, para segurar a lâmina durante o 
enchimento e posterior compactação da estrutura enterrada.
Colocar um tubo de drenagem em PEAD ondulado e flexível, perfurado na parte inferior a todo o seu perí-
metro, rodeando-o com a lâmina drenante. Para rematar as esquinas e os cantos, dobram-se as lâminas.

MODO DE EMPREGO
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Rolos de 2,1 x 28 m (58,8m2).

APRESENTAÇÃO

• Cumpre os requisitos do Código Técnico de la Edificación (C.T.E), Espanha.
• DRAIN TEC protege e drena mas não impermeabiliza. A sua utilização não substitui a impermeabili- 
   zação em caso nenhum.
• Devem adotar-se as precauções adequadas para não perfurar a impermeabilização durante a colocação

da lâmina.

INDICAÇÕES A TER EM CONTA

Pode armazenar-se por tempo ilimitado, na embalagem original fechada, em posição vertical, em lugar 
seco, coberto e protegido da chuva, da humidade e do gelo.

ARMAZENAMENTO

DADOS TÉCNICOS

Resistência à compressão 

Resistência à tração 

Alongamento à rutura 

Módulo de elasticidade 

Absorção de água 

Capacidade de drenagem 

Altura do nódulo

N.º de nódulos

Volume de ar entre nódulos 

Resistência a temperaturas

180 ± 20% KN/m2 

> 450 N/60 mm

> 25%

1.500 N/mm2

1 mg/4d

4,8 l/s.m

7,3 ± 0,2 mm

1.907/m2

5,9 l/m2

-30ºC a + 80ºC

DRAIN TEC 
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MARCAÇÃO CE

Reação ao fogo

Estanqueidade a 2 kPa (Tipo A y V)

E

Passa

EN 13967

Lâmina nodular de HDPE como barreira anticapilaridade 
para ventilação ou drenagem (Tipo V)

Resistência à tração:
   Força máxima de tração L*
   Força máxima de tração T*
   Elongação à força máxima L*
   Elongação à força máxima T*

18 ± 3 N/mm2

19 ± 3 N/mm2

65 ± 15%
55 ± 15%

Resistência a uma carga estática, método B 

Resistência ao impacto, método A ou B 

Resistência ao rasgamento

≥ 20 Kg

≥ 300 mm

260 ± 50 N

Resistência de juntas:
   Resistência ao cisalhamento 220 ± 30 N/50 mm

Durabilidade térmica:
   Estanqueidade a 2 kPa (Tipo A e V) Passa

Durabilidade com agentes químicos:
   Estanqueidade a 2 kPa (Tipo A e V) Passa

Substâncias perigosas NPD

Toda a informação relativa às condições de utilização, emprego, armazenagem, transporte e eliminação de 
resíduos de produtos químicos está disponível na Ficha de Dados de Segurança do produto.
A eliminação do produto e da respetiva embalagem deve realizar-se de acordo com a legislação vigente e é 
da responsabilidade do consumidor final do produto.

SEGURANÇA E HIGIENE

www.propamsa.es

PROPAMSA S.A.U.
C/Ciments Molins s/n, Pol.Ind. Les Fallulles
08620 Sant Vicenç dels Horts, Barcelona
Tel. (+34) 93 680 60 40 - Fax (+34) 93 680 60 49

AVISO LEGAL
Os dados constantes deste documento baseiam-se na nossa experiência e conhecimento técnicos, obtidos através de ensaios laboratoriais e de bibliografia. Outras 
aplicações do produto que não sejam as indicadas nesta ficha saem do âmbito da nossa responsabilidade. Os dados de dosagem e consumo são meramente 
orientativos e baseiam-se na nossa experiência, sendo suscetíveis de alterações devido às condições atmosféricas e da obra. Para obter as dosagens e consumos 
corretos, deverá realizar-se um teste ou ensaio “in situ” à responsabilidade do cliente. Para qualquer questão ou esclarecimento adicional, agradecemos que 
consulte o nosso departamento técnico. Dezembro de 2016.
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