
A informação constante nesta �cha e, em particular, as recomendações relacionadas com aplicação e utilização �nal do produto, são fornecidas com boa-fé e baseadas no nosso conhecimento e experiência, sempre que o produto 
seja devidamente armazenado, manuseado e aplicado em condições normais. Contudo, em cada aplicação especí�ca existem variáveis que não podem ser previstas, pelo que é da responsabilidade de cada aplicador realizar 
testes com os substratos e os demais componentes para determinar e avaliar a adequabilidade do produto à função que se pretende, tendo em consideração todos os parâmetros relacionados com a aplicação. Os utilizadores 
deverão sempre consultar as versões mais recentes das �chas técnicas dos respetivos produtos, que serão entregues sempre que solicitadas.

Barreira a possíveis in�ltrações de água da chuva;
Evita danos na estrutura;
Barreira à entrada de poeiras;
Permite a passagem de vapores provenientes do interior para o exterior, evitando 
condensações e consequentes danos;
Leve, �exível e fácil de aplicar.

Apresentação

Campos de Aplicação

Tela permeável ao vapor para aplicação em coberturas de estruturas inclinadas.
É utilizada como barreira subsidiária contra as humidades  provenientes de possíveis 
in�ltrações de água da chuva, projetada pelo vento evitando danos nos diversos 
elementos da estrutura. 

Telas permeáveis ao vapor para coberturas

Coberturas descontinuas de estrutura inclinada.

www.vimaplas.pt

A manipulação deste produto não requer cuidados especiais. No entanto, pode provocar
alguma irritação em peles mais sensíveis. Neste caso, lavar abundantemente com água
fria e sabão.

Medidas de Precaução
e

Armazenamento

Vantagens

Rolos:
Largura: 1,50 m (+/- 1,5%)
Comprimento:50m (+/- 1%)

Fornecimento

A tela é colocada diretamente sobre o isolamento térmico  paralelamente aos beirais 
com sobreposições minimas de 15cm. O lado com as guias impressas deve �car virado 
para cima. A tela é �xada ao longo das vigas/traves com ripas (min. 50/50cm). Sobre 
estas ripas irá ser colocado o ripado horizontal de suporte às telhas. O espaço criado 
entre o ripado no sentido  da pendente e o ripado das telhas cria um canal de 
drenagem efetivo em direção à caleira.
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VimaRoof

ECO STD BESTDados Técnicos

Membranas Transpiráveis

VimaRoof - Membranas Transpiráveis


