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1. APRESENTAÇÃO  

ARMADORTHZ é uma banda não tecida em poliéster, destinada à criação de pontes em juntas, fissuras ativas ou 
elementos suscetíveis de fissuração posterior entre duas camadas de revestimento de impermeabilização 
ETANCH TERR, PAINT F ELASTANCH, IMPER T.B.L. ou ETANCH MAX. 

2. VANTAGENS 

• 100% Poliéster. Imputrescível e muito elástica, 

• ARMADORTHZ trabalha de forma idêntica em todas as direções, contrariamente aos tecidos de fibra de 
vidro. 

• Grande resistência à rutura, à perfuração e aos rasgões. 

• Resiste à fissuração instantânea do suporte, mesmo a baixas temperaturas. 

• Aumenta a impermeabilidade. 

3. ÂMBITO DE APLICAÇÃO 

• Telhas e ardósias partidas. 

• Capelos de chaminés, rufos, caleiras normais e de tipo “nantaise”. 

• Telhões, testeiras, larós. 

• Muretes de terraços, juntas de elementos prefabricados e de dilatação. 

• Terraços microfissurados. 

• Floreiras, fontes. 

4. MODO DE EMPREGO 

Preparação do suporte: 
Consultar as instruções de preparação da superfície na ficha técnica do produto utilizado. 
 
Aplicação da ARMADORTHZ  
 
Aplicar uma camada abundante de ETANCH TERR, PAINT F ELASTANCH, IMPER T.B.L. ou ETANCH MAX 
puro. 
Colocar a ARMADORTHZ sobre o produto fresco.   
Impregnar bem a ARMADORTHZ evitando dobras ou bolhas, com o auxílio de um pincel ou de uma espátula.  
Comprimir cuidadosamente de dentro para fora. 
Deixar secar durante 24 h e depois cobrir totalmente a reparação com ETANCH TERR, PAINT F ELASTANCH, 
IMPER T.B.L. ou ETANCH MAX puro. 

5. CARACTERÍSTICAS 

Gramagem:   50 g/m² 
Elongação até à rutura:   40% 29% 
Resistência à tração:  49 N 47 N 

6. SEGURANÇA DE UTILIZAÇÃO 

• Não adequado para utilização com rebocos ou argamassas. 
 
 
 
 
 
 
As informações da presente ficha técnica são dadas de boa fé e a título indicativo, não pressupondo, seja em que caso for, uma garantia da nossa parte nem a 
nossa responsabilidade ao nível da utilização dos nossos produtos.  Esta ficha técnica anula e substitui todas as versões anteriores. A Compagnie France Chimie 
reserva o direito de alterar os seus produtos e a presente ficha técnica sem aviso prévio. Antes da utilização, o cliente deve certificar-se de que a presente nota não 

foi alterada por uma edição mais recente que possa ter em conta novos dados técnicos.  

 
Produto destinado exclusivamente a uso profissional. 

  


