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Descripción  

ASSADREN é uma membrana drenante em polietileno de alta densidade (PEAD). 

Formulários 

- Drenagem e proteção da impermeabilização de paredes enterradas na construção civil e obras civis. 

- Drenagem e proteção de pisos no solo quando não há pressão hidrostática. 

- Reabilitação de construções subterrâneas afectadas pela humidade. 

Propriedades 

- Inalterável aos agentes químicos do solo, umidade e agressões externas. 

- Resistente a quebras e impactos. 

- Grande durabilidade da estrutura contra umidade e agressões externas. 

- Instalação fácil e rápida. 

- Protege al paramento vertical del contacto directo con la humedad, permitiendo el drenaje del agua. 

Informação do produto 

- Aparência/cor: Foil/preto 

- Rolos de apresentação de 2 x 30 m (outras larguras também disponíveis). 

- Armazenamento: Armazenar em local coberto e ventilado, protegido das intempéries na posição vertical. 

Dados técnicos e propriedades mecânicas/físicas 

NORMA PROPRIEDADES UNIDAD VALOR 

EN 1928 Permeabilidade à água (60kPa, 24h) -- Superar 

EN 12310-1 Resistência a rachaduras (longitudinal) N NPD 

EN 12310-1 Resistência a rachaduras (transversais) N NPD 

EN 32317-2 Resistência à tração no ponto de conexão N/50mm NPD 

EN 12691-2, Mét.  A Resistência ao impacto mm < 300 

EN 12311-2 Resistência à tração (longitudinal/transversais) N/5cm >200 / >200 

EN 12311-2 Alongamento (longitudinal/transversais) % >20 / >25 

EN 12730 Resistência à carga estática Kg NPD 

EN  13501-1 Reação ao fogo -- Classe F 

EN 1847 / EN 1928 Resistência química -- NPD 

EN 1296 / EN 1928 Envelhecimiento artificial -- Superar 

 
Instruções de aplicação 

 
- A superfície do suporte e pontos singulares devem estar uniformes, limpos, secos e livres de corpos estranhos. 

- Estenda o rolo de Assadren com os nós em direção ao suporte. As sobreposições devem ter 12cm pelo menos na 

horizontal e 20 cm na vertical. Fixe o topo com  um perfil de metal ou polipropileno. 

- Os acabamentos nos cantos e quinas serão feitos dobrando a folha. 

-  Para fixar ASSADREN use Rosetas y Clavos. 
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Notas/Limitações de Aplicação 

A chapa ASSADREN não é impermeabilizante e, portanto, não pode substituir a impermeabilização.  

Utilize sempre as fixações e perfis metálicos recomendados para a folha de drenagem ASSADREN. 

Manuseio, transporte e conservação 

Para qualquer informação sobre questões de segurança no uso, manuseio, armazenamento e descarte de resíduos, produtos 

químicos e embalagens, deve-se levar em consideração que o detentor final do produto é responsável pela correta 

destinação dos resíduos por meio de um gestor autorizado para sua correta gestão ambiental. 

Este produto não é tóxico. 

O produto deve ser armazenado em local seco e protegido da chuva, sol, calor e baixas temperaturas e na posição vertical. 

Notas legais 

Esta informação e, em particular, as recomendações sobre a aplicação e uso final do produto são baseadas na experiência e 

conhecimento da ASSA, quando o produto foi aplicado e manuseado dentro dos limites descritos na ficha técnica atual. Se as 

condições ambientais de temperatura e humidade, bem como as condições do suporte se alterarem, poderão dar origem a 

diferenças nos dados fornecidos por esta ficha técnica, razão pela qual não é dedutível das informações contidas neste 

documento, nem das qualquer outra recomendação escrita, nem de qualquer conselho oferecido, qualquer garantia ou 

qualquer obrigação fora de qualquer relação legal que possa existir. Os clientes e utilizadores devem conhecer e utilizar a 

versão mais recente e atualizada das Fichas Técnicas do Produto, cujas cópias serão enviadas a quem as solicitar, ou também 

podem ser obtidas na página "www.assa.es". 
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