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COBERTURA PLANA TRANSITÁVEL DE USO PRIVADO
Impermeabilização: Membrana de base de poliuretano alifático transparente aplicada a frio 
Suporte: Pavimento em áreas comuns

• Sistema de impermeabilização contínua sem 
sobreposições. 

• Boa aderência e adaptável a qualquer geometria do 
suporte. 

• Acabamento com muito boa resistência às intempéries e 
aos raios UV. 

• Boa resistência química a soluções ácidas e alcalinas a 
5%, detergentes e água do mar. 

• Aplicação manual a frio, com rolo ou pincel. 
• Elevada elasticidade. Alongamento >320%. 
• Alto conteúdo de sólidos >90%.

Cobertura:

Suporte de Impermeabilização

Membrana impermeabilizante DANOPUR® LT Transparente

Perímetral:

Membrana impermeabilizante DANOPUR® LT Transparente3
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LEGENDAVANTAGENS

APLICAÇÃO
• Impermeabilização de varandas e terraços. 
• Impermeabilização transparente de superfícies cerâmicas. 
• Impermeabilização transparente de superfícies de vidro e 

blocos de vidro. 
• Impermeabilização transparente e proteção de pedras 

naturais. 
• Impermeabilização transparente de policarbonato, 

poliacrilato, etc.
• Impermeabilização transparente e proteção de madeira.

ESTANQUIDADE À ÁGUA
DANOPUR® LT TRANSPARENTE
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Impermeabilização de cobertura plana transitável resistente às 
intempéries com sistema DANOPUR® LT transparente constituído 
por: 
Membrana de poliuretano alifático transparente mono-
componente de aplicação a frio em pavimentos em áreas 
comuns; incluindo limpeza e preparação prévia do suporte 
usando meios mecânicos para lixar ou fresar a superfície, 
reparar irregularidades e selar fissuras; aplicação da membrana 
impermeabilizante DANOPUR® LT TRANSPARENTE à base de 
poliuretano alifático transparente monocomponente, aplicação 

manual a frio, com alta conteúdo de sólidos >90%; totalmente 
aderido ao suporte, com rendimento de 1,0 kg/m², com 
alongamento na ruptura de acordo com ASTM D412 >320%, 
resistência à tração de acordo com DIN EN ISO 527  
>25 N/mm². 
Inclui parte proporcional de: encontros com paramentos 
elevando a impermeabilização 20 cm na vertical no acabamento 
da cobertura formado por: cordão de selagem ELASTYDAN® 
PU 40 GRIS; Membrana impermeabilizante DANOPUR®  
LT TRANSPARENTE.
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DESCRITIVO DA SOLUÇÃO

PRESCRIÇÕES TÉCNICAS

Função Produto Descrição Propriedade Valor

Impermeabilização DANOPUR® LT 
Transparente

Membrana de poliuretano 
monocomponente com boa resistência 
ao desgaste e elevada elasticidade.

Alongamento à rotura  
(ASTM D412) > 320 %

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 Técni-
co T. +351 244 843 110 – portugal@danosa.com
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