
Depósito:

Suporte de impermeabilização

Camada anti-punçoamento geotêxtil DANOFELT® 
PY 300

Membrana impermeabilizante DANOPOL® HS 1.5

Perfil de fixação colaminado DANOSA® TIPO A

Perfil de fixação colaminado DANOSA® TIPO B

Selagem elástica ELASTYDAN® PU 40 GRIS
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DEPÓSITOS DE ÁGUA PARA INCÊNDIOS (SCI)
Impermeabilização: Membrana de PVC não aderida

• Impermeabilização não aderida.
• Soldaduras por ar quente.
• Declaração Ambiental de Produto (DAP/EPD).
• Programa Europeu de reciclagem de materiais de PVC 

ROOFCOLLECT®.
• Membrana apta para reservatórios de água em insta-

lações de segurança contra incêndios.
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO

• Edifícios logísticos e industriais.
• Edifícios públicos: centros comerciais.
• Edifícios residenciais públicos ou privados.
• Edifícios de ensino: escolas, universidades, jardins de 

infância.
• Edifícios administrativos e empresariais.
• Edifícios hospitalares: hospitais, clínicas, centros de 

saúde, lares.

ESTANQUIDADE À ÁGUA
DANOPOL® HS 1.5
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Depósito de água para incêndios (SCI), composto por:
Camada anti-punçoamento formada por geotêxtil de poliéster 
DANOFELT® PY 300; membrana impermeabilizante forma-
da por membrana termoplástica de PVC com armadura de 
poliéster de 1,5 mm de espessura, DANOPOL® HS 1.5; prepa-
rado para descarga de água.
Inclui parte proporcional de: encontros com paramento elevan-
do a impermeabilização 20 cm acima do nível da água, for-
mado por: camada anti-punçoamento geotêxtil DANOFELT® 
PY 300; membrana termoplástica de PVC de 1,5 mm de espes-
sura DANOPOL® HS 1.5; perfis de chapa colaminada DANO-
SA® TIPO A fixa mecanicamente nas arestas do depósito e, a 

cada dois metros de profundidade; membrana impermeabili-
zante sem armadura para alinhamento de pontos singulares, 
de 1,5 mm de espessura        DANOPOL® H 1.5; perfil de 
chapa colaminada DANOSA® TIPO B fixa mecanicamente em 
remate com paramento vertical e cordão de selagem de poli-
uretano com ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre o paramento e 
o perfil de chapa colaminada. Encontros entre três planos de 
impermeabilização formados por peças de reforço de mem-
brana de PVC DANOPOL® da mesma cor em CANTOS e ES-
QUINAS.
Produtos providos de marcação CE.
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PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Anti-punçoamento DANOFELT® 

PY 300
Geotêxtil não-tecido formado por 
fibras de poliéster. Gramagem 300 g/m2

Impermeabilização DANOPOL® 
HS 1.5

Membrana termoplástica de PVC 
não aderido de alta durabilidade fixa 
mecanicamente ao suporte base.

EN 13361: Barreiras geosintéticas. Req-
uisitos para utilização em reservatórios e 
barragens.

A DANOSA reserva-se no direito de modificar, sem aviso prévio, os dados refletidos nesta documentação. Para mais 
informações consulte a nossa página web www.danosa.com ou consulte o nosso Serviço de Atendimento Técnico T. 
+351 244 843 110 – portugal@danosa.com
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DEPÓSITOS DE ÁGUA PARA INCÊNDIOS (SCI)
Impermeabilização: Membrana de PVC não aderida


