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ANEXO I: DESCRITIVOS E ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 
ANEXO II: REFERÊNCIAS DE OBRAS 

DOSSIER TÉCNICO: 

POLIUREIA DANOCOAT® 

1. INTRODUÇÃO 

DANOCOAT® é uma membrana de 

impermeabilização da DANOSA de elevadas 

prestações, especialmente formulada e 

recomendada para trabalhos de 

impermeabilização, proteção e selagem mais 

exigentes, tanto em obra nova como em 

reabilitação. 

A membrana DANOCOAT® de base Poliureia 

permite obter uma impermeabilização e proteção 

com alta resistência mecânica, à abrasão e química, 

assim como uma elevada elasticidade, que permite 

pontear fissuras. 

A membrana DANOCOAT® é um elastómero que 

se obtém através da mistura de dois componentes 

líquidos, um polímero de Isocianato (ISO) e uma 

resina de Poliamina (RES), que reticulam de uma 

forma muito rápida, em apenas uns segundos, 

inclusive a baixas temperaturas sem a necessidade 

de um catalisador, com uma forte união química 

de ligações duplas. 

 

A membrana DANOCOAT® projeta-se sobre o 

suporte a proteger através de equipamentos 

especiais que funcionam em alta pressão e alta 

temperatura. 

 

 

O resultado é uma membrana sólida, de alta 

elasticidade, livre de solventes e plastificantes, com 

100% de sólidos, cura em poucos segundos, 

continua, sem juntas, que adere totalmente a uma 

grande variedade de suportes, tanto horizontais 

como verticais, e que se adapta a diferentes 

geometrias, por mais complexas que sejam, o que 

facilita de forma notória o remate de pontos 

singulares.  

Os sistemas DANOCOAT® são sistemas 

multicamadas, fabricados in-situ sobre um suporte 

resistente, que incluem a aplicação de um primário 

DANOPRIMER® para melhorar a aderência, 

consolidação e selagem do suporte, a própria 

membrana de impermeabilização de poliureia 

DANOCOAT® e uma camada de selagem final de 

acabamento com resina poliaspártica alifática 

DANOCOAT® PAS que fornece proteção aos raios 

U.V. e, consequentemente permite manter a côr 

original por um maior periodo de tempo. 

2. VANTAGENS DOS SISTEMAS DE 
IMPERMEABILIZAÇÃO COM 
POLIUREIAS 

Podemos enumerar as seguintes vantagens das 

membranas de poliureia sobre outros tipos de 

membranas:  

� Impermeabilidade excelente. Insensível à 

água e à humidade 
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� Longa durabilidade. Vida útil W3 (25anos), 

resistência ao punçoamento dinâmico P4, 

zona climática S e pendente de cobertura S1- 

S4, segundo a Avaliação Técnica Europeia, 

(E.T.E., antigo DITE) Nº 17/0401 realizado no 

Instituto de Ciências da Construção Eduardo 

Torroja de acordo com o guia da ETAG 005., 

partes 1 e 6. 

� Membrana contínua sem juntas, elástica, com 

excelente aderência ao suporte. Adapta-se a 

qualquer geometria.  

� Boa resistência química à água estagnada, 

hidrólise e às variações de temperatura, assim 

como resistência a fortes ataques químicos 

segundo ensaios realizados na Applus e 

segundo a norma EN 13529:2005, onde após 

3 dias em contacto NÃO se observa qualquer 

alteração na membrana, com produtos 

agressivos tais como: gasolina, gasóleo, óleo 

de motor, ácido acético a 10%, ácido sulfúrico 

à 20%, cloreto de sódio a 20%. 

� Adequado para contacto com agua 

potável, conforme a EN 12873-2:2005, para o 

cumprimento dos requisitos no Real Decreto 

140/2003, estabelecendo critérios sanitários 

da qualidade da água para consumo humano. 

� Adequado para contacto com alimentos, de 

acordo com os ensaios para a migração 

global em simuladores de alimentos aquosos 

por imersão total, segundo a EN 1186-3:2002 

� Excelentes resistências mecânicas e à 

abrasão, ao impacto, ao choque térmico, à 

fissuração por fadiga, à aderência por tração 

direta (de acordo com a Norma EN 1542:99 

tem um valor média de 4.0 MPa, com rotura 

coesiva no suporte de betão), punçoamento 

estático a altas temperaturas (carga de 250 N 

a uma temperatura de 90 ° C sobre suporte 

rígido e flexível), e ao rasgo. 

�  Elevada elasticidade, de ±400% até ±600%, 

com a capacidade de pontear fissuras, mesmo 

a baixas temperaturas. 

 

� Resistência ao choque térmico (125ºC –

60ºC), segundo a EN 13687-5:2002. 

� Cura e secagem muito rápida, entre 5 e 25 

segundos. Com prazos curtos de execução de 

obra. Não gera “incómodos” em obras de 

reabilitação. 

� Aplicação de espessuras elevadas em uma 

única camada, com diferentes acabamentos 

estéticos e possibilidades de côr. 

� A selagem e proteção poliaspártica à radiação 

U.V. em cor branca possui um Índice de 

Reflectância Solar, SRI = 106. Ensaios 

realizados em Tecnalia, segundo a norma 

ASTM E1980-11 “Standard Practice for 

Calculating Solar Reflectance Index of 

Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces”, 

o que permite, por exemplo, cumprir os 

requisitos LEED, para obtenção de créditos PS 

7.2: Efeito Ilha de Calor: Telhado, cobertura de 

baixa inclinação com SRI≥82. 

� Adequado para tráfego pedonal e 

rodoviário. Possibilidade de acabamento 

rugoso da classe 3 de acordo com o CTE DB 

SUA-1, segundo o ensaio de deslizamento de 

pavimentos, com Rd> 45, de acordo com a 

norma ENV 12633 



DOSSIER TÉCNICO: MEMBRANAS DE POLIUREIA DANOCOAT® 

 
 
www.danosa.com | DANOSA    5 

� Comportamento frente ao fogo dos 

materiais de construção e elementos para a 

edificação: Classe BROOF(t1), de acordo com a 

Norma EN 13501-5:2007+A1:2010, na sua 

parte 5 de ensaios de coberturas expostas a 

ação de fogo exterior, de acordo com o 

método de ensaio definido na UNE CEN / TS 

1187: 2013.: 

  
� Resistente à penetração de raízes.  

� Respeita o Meio Ambiente: isento de 

solventes, COV’s e plastificantes. 

3. DESCRIÇÃO DE PRODUTOS 

Os produtos constituintes dos sistemas 

DANOCOAT® são selecionados principalmente 

com base no uso posterior do sistema e no tipo 

de suporte no qual serão aplicados. 

A tabela seguinte resume os principais produtos 

que compõem cada uma das camadas dos 

diferentes sistemas, onde se destacam: primários, 

membranas líquidas de poliureia, camadas de 

proteção e rodagem, camadas de selagem e 

acabamento para proteção contra as intempéries e 

resistentes aos raios U.V. 

 
 

DESCRIÇÃO APLICAÇÕES 

SE
LA

G
EM

 E
 

A
C

A
B

A
M

EN
TO

 

DANOCOAT® PAS 600 

Poliureia alifática de alta resistência 
química, a abrasão e aos raios U.V. 
Elevada dureza. Alto teor de sólidos > 95%. 

Piscinas, pavimentos industriais. 
Proteção UV de poliureias e poliuretanos 
aromáticos. 

DANOCOAT® PAS 700 

Poliureia alifática elástica, com resistência 
química, a abrasão e aos raios UV. Alto 
teor de sólidos >95%. 

Cobertura transitável e não transitável, e com 
trafico rodado, proteção UV de poliureia e 
poliuretanos aromáticos. 
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 DANOFLOOR® PU 300 

Resina bi-componente de poliuretano, 
elástica, livre de dissolventes e 
plastificantes. Permite acabamentos 
antiderrapantes e com alto grau de 
resistência mecânica. 

Camada de rodagem elástica para sistemas 
de impermeabilização Danocoat Parking e 
Danopur Parking. 
Revestimento elástico para pavimentos com 
capacidade de pontear de fissuras. 

DANOCOAT® TACK COAT 

Resina de poliuretano monocomponente, 
elástica, livre de dissolventes e 
plastificantes. Permite obter acabamento 
antiderrapante, com alto grau de 
resistência mecânica. 

Camada de rodagem elástica para sistemas 
de impermeabilização em Tabuleiros de 
pontes, compatível com misturas 
betuminosas quentes MBQ. 

    

M
EM

B
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U
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A
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DANOCOAT® 200 

Poliureia híbrida de elevada elasticidade 
>600%, excelente capacidade para 
pontear fissuras. Boa relação qualidade 
preço. 

Coberturas não transitáveis e sobre suportes 
com alto coeficiente de dilatação térmica. 

DANOCOAT® 250 

Poliureia pura com boa resistência 
química, cura muito rápida, excelente 
resistência a abrasão. Elevada 
elasticidade ±400%. 

Coberturas não transitáveis, pontes, parking 
com tráfego automóvel, pavimentos 
industriais, depósitos, piscinas, canais de 
irrigação, estações de tratamento de água 
residual, carroçarias de veículos. 
 

DANOCOAT® 500 

Poliureia pura de elevada elasticidade 
>600%, excelente capacidade para 
pontear fissuras. Reduzida sensibilidade a 
alterações de temperatura e humidade 
durante a aplicação. 

Coberturas metálicas, coberturas de 
fibrocimento, liners de aplicação in situ, 
contenção secundária, lagos, túneis e 
superfícies que podem ter elevados 
coeficientes de dilatação. 

    

PR
IM

Á
R

IO
S 

DANOPRIMER® EP 

Primário epóxi com elevada aderência, 
mesmo em substratos com alguma 
humidade residual. cura rápida, mesmo a 
baixas temperaturas. 

Como preparação previa para a 
impermeabilização de suportes de betão, 
argamassa, suporte metálico ou cerâmico. 

DANOPRIMER® EPS 
Primário epóxi de baixa viscosidade, 
excelente capacidade de penetração e 
selagem de suportes porosos. 

Como preparação prévia para a 
impermeabilização de suportes de betão e 
comentícios. 
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DANOPRIMER® PU 

Primário monocomponente de poliuretano 
de baixa viscosidade com excelente 
aderência a múltiplos suportes. Aplicação 
em camada fina como ponte de união. 

Como preparação prévia para a 
impermeabilização de suportes de baixa 
porosidade: cerâmicos, metálicos, PVC, 
madeira, asfalto. 
 

DANOPRIMER® PU2K 

Primário de poliuretano bi-componente, 
elástico, de baixa viscosidade. Excelente 
aderência em suportes porosos e não 
porosos, melhorando sua consolidação e 
selagem. 

Como preparação prévia para a 
impermeabilização de suportes de betão, 
argamassas, membranas betuminosas 
autoprotegidas ou membranas de PVC. 
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3.1 Primários DANOPRIMER® 

Os primários DANOPRIMER® melhoram a adesão 

aos suportes, bem como a sua consolidação e 

selagem. Também podem ser usados para a 

preparação de argamassas, misturadas com 

agregados, para reparar e nivelar suportes 

irregulares, bem como para gerar uma barreira de 

vapor contra a humidade por capilaridade 

ascendente. 

Os componentes são fornecidos em baldes 

metálicos, com um fecho de abertura fácil. 

 

Existem diferentes tipos de primários de base 

epóxi e poliuretano, que devem ser selecionados 

em função do tipo de suporte, sua porosidade, o 

grau de humidade, a temperatura da aplicação, 

etc.: 

3.1.1 DANOPRIMER® EP 

O DANOPRIMER® EP é um primário epóxi bi-

componente isento de solventes, adequado para 

suportes minerais porosos (betão, argamassa, 

fibrocimentícios, aço, etc.), mesmo com humidade 

residual, e com cura rápida a baixas 

temperaturas, aplicado manualmente a rolo. 

Ideal para melhorar a aderência, consolidação e 

selagem de suportes minerais e também como 

proteção temporária contra a corrosão em 

superfícies metálicas após tratadas com jato de 

areia. 

Adequado para a preparação de argamassas epóxi 

para reparar, encher e nivelar suportes irregulares, 

ou para criar uma barreira de vapor. Nesse caso, 

deve ser aplicada uma 1ª demão de produto a 

rolo; e quando curado, aplicar-se uma 2ª demão à 

talocha, misturada com agregado de sílica de 

0,063-0,3 mm em uma proporção de até 1: 1,5, 

dependendo da temperatura ambiente.  

Possui excelentes características mecânicas, tais 

como: 

� Elevada aderência com um valor medio de 3,8 

MPa, Clase B2,0 (conforme a  Norma EN 

13892-8:2003, com rotura coesiva do suporte 

de betão). 

� Resistência ao impacto com altura de queda> 

1500 mm, sem fissurar, diâmetro de impacto 

de 7.41 mm e valor de IR (resistência ao 

impacto) de 14,7 Nm (de acordo com a norma 

EN ISO 6272- 1: 2012). 

� Resistência ao desgaste BCA, classe AR0,5 

com profundidade de desgaste média de 10 

µm (de acordo com a Norma EN 13892-4: 

2003). 

� Dureza de Shore D de 81, a 23ºC após 7 dias 

(de acordo com ISO 868). 

 

3.1.2 DANOPRIMER® EPS 

O DANOPRIMER® EPS é um primário epóxi bi-

componente isento de solventes e de baixa 

viscosidade, adequado para suportes minerais 

porosos (betão, argamassa, fibrocimento, etc.), 

aplicado manualmente com rolo ou projetado com 

airless. 

Ideal para melhorar a aderência, consolidação e 

selagem de suportes minerais. 

Adequado para a preparação de argamassas epóxi 

para reparar, preencher e nivelar suportes 

irregulares, misturados com agregado de sílica de 

0,063-0,3 mm em uma proporção de até 1: 2, 

dependendo da temperatura ambiente, e aplicação 

com talocha. 

Possui excelentes características mecânicas, tais 

como: 

� Elevada aderência com um valor médio de 2,9 

MPa, Classe B2.0 (de acordo com a Norma EN 
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13892-8: 2003, com rotura coesiva no suporte 

de betão). 

� Resistência ao impacto com altura de queda> 

1500 mm, sem ocorrência de fissuras, 

diâmetro de impacto de 10,7 mm e valor de 

IR (resistência ao impacto) de 14,7 Nm (de 

acordo com a norma EN ISO 6272 -1: 2012). 

 

� Resistência ao desgaste BCA, classe AR0,5 

com profundidade média de desgaste de 40 

µm (de acordo com a norma EN 13892-4: 

2003). 

� Dureza Shore D de 82, a 23ºC após 7 dias (de 

acordo com ISO 868). 

 

3.1.3 DANOPRIMER® PU 

DANOPRIMER® PU é um primário de poliuretano 

monocomponente isento de solventes de baixa 

viscosidade, elevada resistência ao impacto e ideal 

como ponte de união, com excelente aderência em 

suportes pouco porosos (membranas betuminosas, 

cerâmica, aço, alumínio, zinco, madeira, PVC, etc.), 

de aplicação manual a rolo em camada fina e cura 

com a humidade ambiente. 

Cria um filme com excelente aderência e 

flexibilidade sobre diferentes suportes, atuando 

como uma ponte de união. Em suportes 

cimentícios, atua também como um consolidante. 

Também como proteção temporária contra a 

corrosão em superfícies metálicas. 

Possui excelentes características mecânicas, tais 

como: 

� Elevada aderência com um valor médio de 3.9 

MPa, Classe B2.0 (de acordo com a Norma EN 

13892-8: 2003, com rotura coesiva no suporte 

de betão). 

� Aderência ao aço> 15 MPa, após 7 dias de 

cura (a 23ºC e 50% HR). 

� Resistência ao impacto com altura de queda> 

1500 mm, sem aparência de fissuras, um 

diâmetro de impacto de 8,0 mm e um valor 

de IR (resistência ao impacto) de 14,7 Nm (de 

acordo com a Norma EN ISO 6272- 1: 2012). 

� Resistência ao desgaste do BCA, classe AR0,5 

com profundidade de desgaste média de 10 

µm (de acordo com a Norma EN 13892-4: 

2003). 

� Dureza Shore D de 75, a 23ºC após 7 dias (de 

acordo com ISO 868). 

 

3.1.4 DANOPRIMER® PU2K 

O DANOPRIMER® PU2K é um primário e 

consolidador de poliuretano bi-componente, 

isento de solventes e com baixa viscosidade, com 

excelente aderência em suportes betuminosos 

pouco porosos e substratos minerais, aplicado 

manualmente com rolo ou pulverizado com airless. 

Cria um filme com excelente aderência, 

elasticidade e alta resistência ao impacto. 

Adequado para a preparação de argamassas de 

poliuretano para reparar e nivelar suportes, 

misturado com agregado de sílica de 0,063mm-

0.3mm em uma proporção de até 1: 1, 

dependendo da temperatura ambiente, e aplicação 

recorrendo a talocha. 

Possui excelentes características mecânicas, tais 

como: 

� Elevada aderência com um valor médio de 2,5 

MPa, Classe B2.0 (de acordo com a Norma EN 

13892-8: 2003, com rotura coesiva no suporte 

betão). 

� Resistência ao impacto com altura queda 

>1500mm, sem fissuras, e diâmetro de 

impacto de 7,89mm, com um valor de IR 

(Resistência ao Impacto) de 14.7Nm segundo 

a Norma EN ISO 6272-1:2012. 

 

� Resistência ao desgaste BCA, classe AR0,5 

com profundidade media de desgaste de 10 

µm (segundo a Norma EN 13892-4:2003). 

� Dureza Shore D de 35, a 23ºC após 7 dias 

(segundo a ISO 868). 
� Alongamento à rotura >80% (ISO 527-3) 
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3.1.5 Quadro resumo das 

características dos primários  

A tabela seguinte apresenta um resumo das 

características mecânicas dos diferentes primários 

DANOPRIMER®: 

  Primarios DANOPRIMER® 
CARACTERÍSTICA NORMA EP EPS PU PU2K 

Resistência à aderência em betão (MPa) 
EN 

13892-8:2003 

3,8 2,9 3,9 2,5 
Classe de Resistência à tração Classe B2,0 Classe B2,0 Classe B2,0 Classe B2,0 
Tipo de rotura (coesão ao suporte, produto, contacto 
entre ambos) 

Suporte Suporte Suporte Suporte 

Resistência à aderência a aço (MPa)    >15  
Resistência ao impacto, altura >1500 mm 

EN 
6272-1:2012 

Sem fissuras Sem fissuras Sem fissuras Sem fissuras 
Diámetro de impacto (mm) 7,41 10,7 8,0 7,89 
Resistência ao Impacto. Valor IR (Nm) 14,7 14,7 14,7 14,7 
Resistência ao desgaste BCA. Profundidade (µm) EN 

13892-4:2003 
10 40 10 10 

Classe de Resistência ao desgaste BCA AR0,5 AR0,5 AR0,5 AR0,5 
Dureza Shore D, após 7 dias de cura a 23ºC ISO 868 81 82 75 35 
Alongamento à rotura (%) ISO 527-3    >80% 

 

3.2 Membranas poliureia DANOCOAT® 

As membranas DANOCOAT® são membranas de 

dois componentes à base de poliureia aromática, 

livre de solventes e plastificantes, com 100% de 

componentes sólidos e de cura rápida (30 

segundos); para uma impermeabilização de 

elevada elasticidade, com capacidade de pontear 

fissuras, elevada resistência química e à abrasão, 

aplicada com um equipamento apropriado por 

projeção de alta precisão e com aquecimento dos 

dois componentes; adequada para os trabalhos de 

impermeabilização, proteção e selagens mais 

exigentes. 

Os componentes são fornecidos num tambor de 

metal. 

 

Existem diferentes tipos de membranas de 

poliureia pura e híbrida, que devem ser 

selecionadas em função dos requisitos do sistema.  

3.2.1 DANOCOAT® 200 

DANOCOAT® 200 é uma membrana de dois 

componentes à base de poliureia híbrida 

aromática de elevada elasticidade, com 

alongamento à rotura >600%, excelente 

capacidade para pontear fissuras e boa relação 

qualidade preço.  

Possui boas características mecânicas, tais como: 

� Elevada Resistência á aderência com um valor 

medio de 1,8 MPa, Classe B1,5 (conforme a 

Norma EN 13892-8:2003, com rotura entre o 

suporte e a membrana). 

� Resistência ao impacto com altura de queda 

>1500 mm, sem fissuras, diâmetro do impacto 

de 2,2 mm, e valor IR (Resistência ao Impacto) 

de 14,7 Nm (segundo a Norma EN ISO 6272-

1:2012). 

� Resistência ao desgaste BCA, classe AR0,5 

com profundidade media de desgaste de 20 

µm (segundo a Norma EN 13892-4:2003). 

� Determinação das propriedades de tração 

com provete Tipo 5A, tais como força máxima 

de 124,8 N, resistência a tração de 15,6 
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N/mm2 e Alongamento à rotura de 607%, 

segundo a EN ISO 527-1:2012. 

� Penetração de água a baixa pressão direta de 

7 bar, durante 3 dias, com incremento de 

peso de 0 g, por tanto, não existe penetração 

de água segundo a EN 12390-8:2009. 

 

3.2.2 DANOCOAT® 250 

DANOCOAT® 250 é uma membrana constituída 

por dois componentes à base de poliureia pura 

aromática, de cura muito rápida, boa resistência 

química, excelente resistência à abrasão e elevada 

elasticidade, com alongamento à rotura >400%. 

Dispõe de Avaliação Técnica Europeia (E.T.E., 

antigo DITE) Nº 17/0401 realizada pelo Instituto de 

Ciências da Construção Eduardo Torroja conforme 

o guia da ETAG 005, partes 1 e 6, para vida útil W3 

(25 anos), com carga de uso P4, zona climática S e 

pendente da cobertura S1-S4. 

Possui umas excelentes características segundo os 

ensaios realizados, conforme EN 1504-2:2005, 

tabelas 1 e 5: Características e Requisitos das 

prestações dos produtos e sistemas de proteção 

superficial para o betão: 

� Determinação da velocidade de transmissão 

agua-vapor (segundo a EN ISO 7783:2012), 

com fluxo de vapor G=0,0009 g/h e espessura 

da camada de ar equivalente Sd=9,1 m, Classe 

II. 

� Determinação do índice de transmissão de 

agua líquida, permeabilidade, sendo o valor 

W=0,002 kg/m2h0,5 (segundo EN 1062-3:2008). 

Onde o valor requerido por a EN1504-2:2005 

tabela 5 é W<0,1 kg/m2h0,5. 

� Determinação da permeabilidade ao CO2, 

(segundo EN 1062-6:2003), com 

Permeabilidade ao CO2 de 3,0 g/m2*d, e 

espessura da camada de ar equivalente Sd=83 

m. Onde o valor requerido pela EN1504-

2:2005 tabela 5 é Sd>50 m. 

� Elevada Resistência à aderência por tração 

direta com um valor medio de 4,0 MPa, 

(conforme a Norma EN 1542:1999, com rotura 

coesiva no suporte), cumprindo os requisitos 

para suportar cargas de tráfico em sistemas 

flexíveis e rígidos, segundo EN1504-2:2005 

tabela 5 (de onde os valores requeridos são 

de ≥1,5 MPa y ≥2,0 MPa, respetivamente). 

� Resistência ao impacto, segundo a Norma EN 

ISO 6272-1:2012, com altura de queda >2500 

mm, sem aparecimento de fissuras no 

diâmetro de impacto de 4,52 mm, e valor IR 

(Resistência ao Impacto) de 24,5 Nm. Onde o 

valor requerido pela EN1504-2 é >20 Nm para 

Classe III (máxima Classe). 

� Resistência ao desgaste Taber, segundo a 

Norma EN 5470-1:1999, com perda de peso 

de 128 mg, após 1.000 ciclos. (Onde o valor 

requerido pela EN1504-2 é uma perda de 

peso <3.000 mg). 

� Resistência ao choque térmico (125ºC –60ºC), 

segundo EN 13687-5:2002. Após o choque 

térmico ensaia-se o provete à aderência por 

tração direta com um valor medio de 3,6 MPa, 

conforme a Norma EN 1542:1999, com uma 

rotura entre o suporte e a membrana, 

cumprindo os requisitos para suportar cargas 

de tráfico em sistemas flexíveis e Rígidos, 

segundo a EN1504-2:2005 tabela 5 (onde os 

valores requeridos são de ≥1,5 MPa y ≥2,0 

MPa, respetivamente). 

� Resistência à fissuração, segundo a Norma EN 

1062-7, a baixa temperatura de -10ºC, 

conforme a método estático é de Classe A5, 

com largura de fissura >2.500 µm, e conforme 

o método dinâmico depois de 1.000 ciclos 

não se observam danos nas fissuras, sendo de 

Classe B.4.2 para temperaturas de -10ºC. 

� Determinação da resistência a ataques 

químicos fortes, segundo a EN 13529:2005, 

onde apos 3 dias em contacto, não se observa 

nenhuma alteração dos reagentes usados, tais 

como: gasolina, gasóleo, óleo de motor, ácido 

acético a 10%, ácido sulfúrico a 20%, 

Hidróxido de sódio a 20%, cloreto de sódio a 

20%. 

� Apto para contacto com agua potável, 

conforme a EN 12873-2:2005, para o 
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cumprimento dos requisitos estabelecidos no 

Real Decreto 140/2003, onde se estabelecem 

os critérios sanitários da qualidade da agua 

para consumo humano. 

 

� Apto para contacto com alimentos, 

conforme os Ensaios para a migração global 

em simuladores de alimentos por imersão 

total em água, segundo EN 1186-3:2002.  

 

3.2.3 DANOCOAT® 500 

DANOCOAT® 500 é una membrana constituída por 

dois componentes à base de poliureia pura de 

elevada elasticidade aromática, com excelente 

capacidade para pontear fissuras, com 

alongamento à rotura >600%, reduzida 

sensibilidade às trocas de temperatura humidade 

durante a aplicação. 

3.2.4 Quadro resumo características 

de membranas DANOCOAT® 

A seguinte tabela apresenta um resumo das 

principais características das diferentes membranas 

de poliureia DANOCOAT®: 

 

3.3 Camadas de rodagem e proteção 

As camadas de rodagem e proteção são formadas 

por resinas de base poliuretano, que se aplicam 

sobre as membranas de poliureia principalmente 

em sistemas que suportam trânsito rodado, e 

permite polvilhar agregados de silica ainda em 

fresco, criando uma capa rugosa para melhorar a 

tração, a aderência de camadas superiores, e 

aportam uma resistência mecânica e proteção 

adicional sobre a membrana. Estão disponíveis os 

produtos DANOFLOOR® PU 300 e DANOCOAT® 

TACK COAT.  

 

3.3.1 DANOFLOOR® PU 300 

DANOFLOOR® PU 300 é uma resina de poliuretano 

bi-componente autonivelante, elástica, livre de 

solventes e plastificantes, resistente ao trânsito de 

veículos ligeiros e utilizado como camada de 

rodagem e proteção em sistemas de 

impermeabilização de parking exteriores e 

interiores. 

De aplicação manual com talocha dentada ou a 

rodo. E permite, sobre a camada fresca, polvilhar 

com cargas minerais para obter um acabamento 

antiderrapante e com elevado grau de resistência 

mecânica. 

 DANOCOAT® 200 DANOCOAT® 250 DANOCOAT® 500 

 DADOS DOS COMPONENTES 

 
COMP. A 

(Isocianato) 
COMP. B 

(Poliol/amina) 
COMP. A 

(Isocianato) 
COMP. B 

(Poliamina) 
COMP. A 

(Isocianato) 
COMP. B 

(Poliamina) 
DENSIDADE (g/cm3) a 23ºC 1,09 ±0,02 1,05 ±0,02 1,11 ±0,02 1,05 ±0,02 1,10 ±0,02 1,10 ±0,02 

VISCOSIDADE (mPa.s.) a 23ºC 2750 ±750 2000 ±500 750 ±150 550 ±100 1800 ±500 550 ±100 

RELACÃO A/B (em peso) 103 / 100 106 / 100 100 / 100 

 DADOS DE APLICAÇÃO 

TEMPERATURA COMPONENTES (ºC) 75 - 80 70 - 80 70 - 80 65 - 75 78 - 80 72 - 75 

TEMPERATURA DAS MANGUEIRAS (ºC) 70 - 80 70 - 75 72 - 75 

PRESSÃO DE APLICAÇÃO (Bar) 150-200 160-200 200 

TEMPO DE GELIFICAÇÃO (seg) a 70ºC 10 - 15 < 5 < 25 

SECAGEM AO TATO (seg) a 70ºC 30 - 40 15 - 20 120 - 180 

 PROPRIEDADES DO PRODUCTO APLICADO 

DUREZA SHORE A (ISO 868) 80 90 70 

ALONGAMENTO (%) ISO 527-3 > 600 > 400 > 600 

RES. TRACÇÃO (N/mm2) ISO 527-1 >15 >21 >13 

TEMPO DE SECAGEM 
Transito pedonal: 20 min. Transito pedonal: 10 min. Transito pedonal: 60 min. 

Tráfego intenso pedestres e rodoviários: 24 h 
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3.3.2 DANOCOAT® TACK COAT 

DANOCOAT® TACK COAT é uma resina de 

poliuretano monocomponente, elástica, livre de 

solventes e plastificantes; que permite polvilhar 

com cargas minerais para obter um acabamento 

antiderrapante, com alto grau de resistência 

mecânica e que favoreça a aderência de camadas 

de aglomerado de asfalto posterior. 

3.4 Camadas de selagem e proteção 

U.V. poliaspártica DANOCOAT® PAS 

As membranas DANOCOAT® são à base de 

poliureias aromáticas e, ao ficarem expostas aos 

raios UV, podem sofrer uma descoloração, 

provocando uma mudança estética, embora as 

suas propriedades não sejam afetadas, pelo menos 

a curto prazo. Por este motivo, deve aplicar-se 

uma camada de selagem e acabamento 

DANOCOAT® PAS (Top-Coat) que aporta uma 

proteção aos raios U.V., resistência à intempérie e 

um acabamento estético mais duradouro. 

Estão disponíveis dois produtos, DANOCOAT® PAS 

600 y DANOCOAT® PAS 700. Em ambos os casos, 

com possibilidade de optar por um acabamento 

antiderrapante com aditivo DANOCOAT® Non-Slip. 

3.4.1 DANOCOAT® PAS 600 

DANOCOAT® PAS 600 é uma resina bi-

componente poliaspártica alifática, com alta 

resistência à abrasão, e boa resistência química, 

que possui um, conteúdo em sólidos >95% em 

peso, resistente às intempéries e estável aos raios 

U.V., e portanto não amarelece; recomendada 

como camada de selagem e acabamento em 

sistemas de pavimentos DANOFLOOR® e piscinas. 

3.4.2 DANOCOAT® PAS 700 

DANOCOAT® PAS 700 é uma resina bi-

componente poliaspártica alifática, elástica, com 

boa resistência à abrasão, que possui um 

conteúdo em sólidos >95% em peso, resistente às 

intempéries e estável aos raios U.V., que não 

amarelece; recomendada como camada de 

selagem e acabamento em sistemas de coberturas 

e parking exterior. 

3.4.3 Quadro resumo características 

de selagem DANOCOAT® PAS 

Na seguinte tabela é apresentado um resumo das 

principais características dos Top-Coats para 

selagem e proteção U.V. poliaspártica 

DANOCOAT® PAS: 

 DANOCOAT® PAS 600 DANOCOAT® PAS 700 
 DADOS DOS COMPONENTES 

 
COMP. A 

(Res. Poliaspártica) 
COMP. B 

(Isocianato) 
COMP. A 

(Res. Poliaspártica) 
COMP. B 

(Isocianato) 
DENSIDADE (g/cm3) a 23ºC 1,59 ±0,05 1,13 ±0,05 1,59 ±0,05 1,14 ±0,05 
VISCOSIDADE (mPa.s.) a 23ºC 660 ±100 600 ±200 660 ±100 1250 ±250 
RELAÇÃO  A/B (en peso) 100 / 43 100 / 54 
 DADOS DE APLICACÇÃO 
POT LIFE (min) a 23ºC e 50% HR 20 20 
SELAGEM AO TATO (h) a 23ºC e 50%HR 1 1,5 

TEMPERATURA SUPORTE/AMBIENTE (ºC) 
+5ºC / +35ºC +8ºC / +35ºC 

Temperatura de suporte a menos 3ºC acima do ponto de humidade 
CONTIODO EM SÓLIDOS, EM PESO > 95% > 95% 
 PROPRIEDADES DO PRODUCTO APLICADO 
DUREZA SHORE D a 7 días (ISO 868) 77 44 
ADERENCIA (N/mm2) > 1,5 > 1,5 
ALONGAMENTO (%) ISO 527-1 > 6% > 110% 
RES. TRACÇÃO (N/mm2) ISO 527-1 > 36 > 11 

TEMPO DE SECAGEM a 23ºC e 50% HR 
Trânsito pedonal: 2 horas. Rodado: 12 h Trânsito pedonal: 6 horas. Rodado: 24 h 

Cura total: 7 días 
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3.4.4 Influência do Índice SRI nas 

coberturas. 

Os materiais expostos em coberturas com um alto 

índice de reflectância solar, SRI (Solar Reflectance 

Index), como é o caso da camada de selagem e 

proteção à radiação U.V. poliaspártica 

DANOCOAT® PAS 700 de cor branca, com um 

SRI=106, segundo os ensaios realizados nos 

laboratórios de TECNALIA conforme a Norma 

ASTM E1980-11 “Standard Practice for Calculating 

Solar Reflectance Index of Horizontal and Low-

Sloped Opaque Surfaces”, permitem por exemplo 

cumprir com os requisitos LEED, para a obtenção 

dos Créditos PS 7.2: Efeito ilha de calor: telhado, 

cobertura de baixa inclinação SRI≥82, e com os 

seguintes aspetos positivos: 

• Permitem absorver a energia solar nos meses de 

inverno, ao mesmo tempo evitam o 

sobreaquecimento da cobertura nos meses de 

verão, obtendo nesta época em zonas tratadas, 

diferencias térmicas de cerca de 20ºC a menos. 

Conceito de cobertura fría, “cool-roof”. 

• Ajuda a melhorar as condições de conforto 

térmico no interior do edifício. Podendo reduzir 

no verão a temperatura interior entre 5 a 6ºC. 

• Poupança económica, reduzindo o consumo 

energético e os custos de climatização até 25%. 

• Aumentam a durabilidade dos materiais de 

construção da cobertura do edifício, por redução 

dos efeitos negativos da radiação UV e IR, e a 

incidência sobre o seu grau de envelhecimento. 

• Redução do “efeito Ilha de Calor Urbano”, e 

portanto o aquecimento global. Reduzindo a 

temperatura do ar circundante ao edifício entre 

1,5 e 2ºC. 

• Contribui para a redução da poluição 

atmosférica. Estima-se que tratar de 100 m2 de 

superfície de cobertura escura com estes 

materiais, evita a emissão de 10 Tn. de CO2. 

Em seguida apresenta-se uma situação real, 

realizada em 2011 durante a reabilitação de uma 

cobertura plana de um hipermercado em Milão, 

com uma superfície de 16.500 m2, que estava 

impermeabilizada com uma antiga membrana de 

PVC de cor cinza escuro, e sobre ela projetou-se 

um revestimento impermeável de color branca 

com índice SRI >100: 

 

 

 

 

A termografia infravermelha, medida com uma 

termo-cámara, mostra uma imagem com escala de 

cores que permite ler o valor de temperatura sobre 

o suporte, em todos os pontos da imagem (pixels).  
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Verificam-se diferenças térmicas entre a zona 

tratada com o revestimento e a não tratada de 

18,2ºC. (Desde os 50,4ºC, até aos 32,2ºC). 

 

 

Na tabela seguinte, compara-se os dados 

fornecidos pelo proprietário do Hipermercado, 

sobre o histórico do consumo energético dos 

equipamentos de climatização em kWh de 

consumo semanal, antes e despois do tratamento. 

Onde se verifica uma redução de consumo de 27% 

do valor médio: 
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4. FICHAS DE SISTEMAS 
 

4.1 Cobertura plana não transitável (NTV8) 

4.2 Cobertura técnica plana não transitável (NTV9) 

4.3 Cobertura inclinada sujeita à intemperie (INC5) 

4.4 Cobertura plana transitável de uso público (TPC3) 

4.5 Cobertura plana para veículos (TVH2) 

4.6 Cobertura plana para veículos (TVH3) 

4.7 Cobertura plana para veículos (TVA2) 

4.8 Tabuleiro de Ponte (TVP1) 

4.9 Depósitos de agua potável (DEP3) 

4.10 Piscinas (PSC1) 

 

 

 

 

Fichas de sistemas, disponiveis em http://portal.danosa.com/danosa/CMSServlet?node=Soluciones&lng=1&site=1  
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5. PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO EM OBRA 

De seguida, apresentam-se os procedimentos de aplicação adequados para aplicar os sistemas DANOCOAT®: 

5.1 Seleção do primário 

A seguinte tabela indica o primário recomendado para cada tipo de suporte, e o seu consumo aproximado: 

SUPORTE PRIMÁRIO CONSUMO* (g/m2) 

BETÃO / ARGAMASSA DANOPRIMER® EP / EPS 300 – 500 

METAL / AÇO / CHAPA / PAINEL SÁNDWICH DANOPRIMER® PU 50 – 100 

MEMBRANAS BETUMINOSAS / PVC DANOPRIMER® PU 50 – 100 

MEMBRANAS BETUMINOSAS ACABAMENTO 
MINERAL 

DANOPRIMER® PU2K 200 - 300 

PAVIMENTO CERÂMICO DANOPRIMER® EP / EPS 300 - 500 

PAVIMENTO CERÂMICO NÃO POROSO / GRÊS DANOPRIMER® PU 100 - 150 

FIBROCIMENTO DANOPRIMER® EPS / PU 200 – 300 / 100 - 150 

AGLOMERADO ASFÁLTICO DANOPRIMER® PU2K 200 - 300 

POLIÉSTER DANOPRIMER® PU 50 – 100 

MADEIRA DANOPRIMER® PU 50 – 150 

* Os consumos indicados são aproximados e dependem de cada caso e das condições e porosidade do suporte. 

 

 

5.2 Preparação do suporte base e 

aplicação do primário 

Grande parte do êxito do sistema incide na correta 

preparação do suporte, assim como garantir que 

este reúna as condições adequadas. 

Devem-se executar provas de controlo de 

humidade para verificar se é, como norma general, 

<4%; e provas de resistência mecânica, por ensaios 

pull-off, para verificar que a aderência por tração 

≥1,5 Mpa para sistemas com cargas de tráfico, e 

≥0,8 Mpa para sistemas sem cargas de tráfego. 

  
 

O suporte deve estar coeso, sem partículas soltas, 

livre de fissuras e com textura superfícial regular. O 

suporte deve estar também limpo, seco, sem óleos, 

gorduras, leitadas superficiais ou outros elementos 

ou revestimentos anteriores que prejudiquem a 

adesão. 

De seguida, apresentam-se os procedimentos de 

preparação, e o primário recomendado para cada 

tipo de suporte: 

5.2.1 Suportes de betão/argamassa 

O suporte deve ter pelo menos 28 dias de cura, e 

uma resistência à compressão igual ou superior a 

25 MPa. A humidade residual deve ser inferior a 

4%. A temperatura do substrato deve estar a pelo 

menos 3 °C por cima da temperatura do ponto de 

orvalho. 

Devem-se eliminar todas as partículas soltas ou 

contaminantes, que afetam a aderência, usando 

meios mecânicos para lixar, fresar, ou granilhar; a 

fim de regularizar a superfície e realizar a abertura 

do poro, removendo ou aspirando os detritos, para 
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permitir uma boa aderência e penetração do 

primário. 

 

Antes de aplicar o primário, deve-se reparar os 

defeitos presentes no suporte. Pequenas 

cavidades, zonas com falta de material, devem ser 

preenchidos com resina epóxi DANOPRIMER® EP 

misturada com agregados de sílica 

DANOQUARTZ® numa proporção aproximada de 

1:4, dependendo da temperatura ambiente; ou 

com argamassa de reparação tipo R3, segundo EN 

1504-3. 

 

De seguida, deverá aplicar-se uma camada de 

primário DANOPRIMER® EP, de base epóxi bi-

componente, com um rendimento aproximado de 

300 a 500 g/m2, dependendo da porosidade e 

irregularidade do suporte.  

No caso de suportes com alguma humidade 

residual, onde se pretenda realizar uma barreira de 

vapor, deve aplicar-se uma 1ª demão de primário a 

rolo; e quando estiver curado, dever-se-á aplicar 

uma 2ª demão de primário misturando agregado 

de sílica DANOQUARTZ® de 0,063-0,3mm de 

relação 1:1,5, dependendo da temperatura 

ambiente, e aplicação com uma espátula com um 

rendimento de pelo menos 0,8 a 1 kg/m2 de 

mistura (resina mais agregado). 

Posteriormente, polvilha-se agregado de sílica 

DANOQUARTZ® de 0,3-0,6mm sobre a camada 

ainda fresca com um rendimento aproximado de 1 

kg/m2, para melhorar a aderência posterior da 

membrana. 

Após a cura da camada de primário, as fissuras 

existentes devem ser abertas com um disco de 

diamante até uma profundidade de 1 a 2 cm, 

aspirar o pó gerado e preencher com massa 

elástica de base poliuretano ELASTYDAN® PU40. 

Se se tratarem de fissuras dinâmicas, 

posteriormente deve-se aplicar em todo o seu 

comprimento uma banda autoadesiva 

DANOBAND® Butyl de 75 mm de largura. 

5.2.2 Suporte de Metal/Aço 

As superfícies metálicas devem ser preparadas 

mediante limpeza com jato de areia com um grau 

SA 2½ segundo a EN ISO 8501. Para eliminar óleos 

e gorduras aderidas deve-se limpar com solventes 

ou produtos adequados. 

Em seguida, dever-se-á aplicar primários 

DANOPRIMER® PU com um rendimento de 

aproximadamente 50 a 100 g/m2. O primário 

deverá ser aplicado nas primeiras 8 horas desde o 

tratamento com jato de areia para evitar a 

oxidação da superfície. 
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5.2.3 Suporte de membrana 

betuminosa e membrana de PVC 

As membranas betuminosas não protegidas, ou 

protegidas com grânulos minerais, ou com filme 

de alumínio, ou membranas de PVC, devem ser 

preparadas mediante limpeza com água a pressão 

e escovagem, de modo a retirar a sujidade, 

partículas depositadas e grânulos minerais não 

aderidos, deixando secar completamente. 

A membrana deve estar aderida ao suporte. Se 

existirem áreas destacadas ou amassadas, devem-

se recortar e retirar, colocando uma nova peça de 

igual tamanho aderida com o mesmo primário e 

com a respetiva soldadura, para regularizar a 

superfície. 

Aplicar uma camada de primário DANOPRIMER® 

PU, de base poliuretano monocomponente, com 

um rendimento aproximado de 50 a 100 g/m2. 

Em caso de membranas betuminosas com 

autoproteção de grânulos minerais, recomenta-se 

aplicar primário DANOPRIMER® PU2K com um 

rendimento de aproximadamente 200 a 300 g/m2, 

para conseguir uma melhor consolidação dos 

grânulos. 

Em situações onde se prevê a possibilidade de 

haver humidade por debaixo da membrana, por 

exemplo, em isolamentos de lã mineral em 

coberturas Deck, também se deve aplicar o 

primário DANOPRIMER® PU2K que aportará uma 

melhor selagem do suporte, assim como se 

recomenda a instalação de desumidificadores para 

facilitar a saída da humidade interior. 

5.2.4 Suporte de chapa e painel 

Sandwich 

A superfície deve ser preparada mediante limpeza 

com agua a pressão e escovagem, para remover a 

sujidade e as partículas depositadas, deixando 

posteriormente secar completamente. Deve 

verificar-se se os elementos de fixação dos painéis 

estão soltos, e se necessário reforçar ou substituir. 

Eliminar óxidos com meios mecânicos, ou aplicar 2 

demão de inibidor de corrosão DANOPRIMER® 

Convert de forma manual com rolo, com uma 

relação de 300 g/m2 entre demãos, e um intervalo 

de secagem entre elas de 4 a 6 horas, formando 

uma película que neutraliza a corrosão do suporte. 

Posteriormente, deve-se aplicar em todas as juntas 

entre painéis uma banda autoadesiva 

DANOBAND® Butyl de 75 mm de largura, como 

reforço para que a membrana possa suportar os 

movimentos do suporte sem fraturar. 

Por último, deve-se proceder à aplicação do 

primário DANOPRIMER® PU, com um rendimento 

de aproximadamente 50 a 100 g/m2. 

 

5.2.5 Suporte de pavimento cerámico 

A superfície deverá ser lixada com um disco de 

diamante ou de papel de lixa de carboneto de 

silício, para eliminar a camada vidrada do 

cerâmico, para limpeza da superfície e eliminação 

de eflorescências.  Realizar una aspiração posterior 

para a eliminação de pós ou detritos. 

Todas as peças cerâmicas devem estar bem 

aderidas, corrigindo as que possam estar soltas. 

As irregularidades e juntas dos cerâmicos caso se 

pretende eliminar, devem ser preenchidos com 

resina epóxi DANOPRIMER® EP misturada com 

areia de sílica a uma relação aproximadamente de 

1:4, dependendo da temperatura ambiente; ou 

com argamassa de reparação tipo R3, segundo EN 

1504-3. De seguida, deverá aplicar-se uma camada 

de primário DANOPRIMER® EP, de base epóxi bi-

componente, com um rendimento aproximado de 

300 a 500 g/m2, dependendo da porosidade e 

irregularidade do suporte. 
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Por último, deve-se polvilhar com areia de sílica 

DANOQUARTZ® de 0,3-0,6mm sobre a camada 

fresca com um rendimento aproximado de 1 

kg/m2, para melhorar a aderência posterior da 

membrana. 

No caso de pavimentos cerâmicos não porosos, 

tipo grês, porcelânicos, etc., recomenda-se aplicar 

primário DANOPRIMER® PU com uma dosagem de 

aproximadamente 100 a 150 g/m2, para atuar 

como ponte de união e conseguir uma melhor 

adesão. 

5.3 Tempo de cura dos primários 

Na tabela seguinte indica-se os tempos de espera 

mínimos e máximos para a cura adequada dos 

primários, antes de projetar a membrana de 

poliureia. Os tempos indicados são orientativos 

podem variar em função das condições ambientais, 

principalmente pela temperatura ambiente / 

suporte e humidade relativa: 

PRODUCTO 

TEMPO MÍNIMO (HORAS) TEMPO MÁXIMO (HORAS) 

Temperatura Temperatura 

10ºC 20ºC 30ºC 10ºC 20ºC 30ºC 
DANOPRIMER® EPS 24 8 4 72 48 24 

DANOPRIMER® EP BAJA TEMP. 24 6 4 72 48 24 

DANOPRIMER® EP ALTA TEMP. - 10 4 - 48 24 

DANOPRIMER® PU 24 8 6 72 48 48 

DANOPRIMER® PU2K 16 5 3 72 48 48 

 

 

5.4 Aplicação da membrana 

Impermeabilizante 

5.4.1 Verificação das condições 

ambientais 

Uma vez curado o primário, verificar antes de 

iniciar a projeção se as condições ambientais e do 

suporte são adequadas: 

• Temperatura entre +5ºC e +40ºC, e Humidade 

relativa <80%. 

• Velocidade do vento < 20 km/hora. 

• Humidade do suporte <4%. 

• Temperatura do suporte, pelo menos 3ºC a 

cima da temperatura do ponto de orvalho. 

É necessária uma ferramenta apropriada para a 

verificação: 

  
 

5.4.2 Preparação do producto 

Deverá agitar-se durante pelo menos 4 minutos o 

componente B com um agitador mecânico e a 

baixas rotações (300 a 400 rpm), até formar uma 

mistura homogénea. Recomenda-se manter a 

agitação do componente B durante toda a 

aplicação a baixas rotações para manter a 

homogeneidade. 

As membranas DANOCOAT® aplicam-se utilizando 

um equipamento de projeção de alta pressão, 

misturando e aquecendo os componentes com 
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uma proporção de mistura 1: 1 em volume. Por 

exemplo, Graco Reactor, ou Gama Evolution. 

  
O equipamento deve ser colocado no modo de 

recirculação e os componentes devem ser 

aquecidos até às temperaturas recomendadas. 
Devem-se fazer provas de projeção iniciais para 

testar a correta mistura e dosagem dos 

componentes, comprovando o aspeto e secagem 

ao tato, assim como verificar as espessuras obtidas 

em função do número de passagens. Repetir estes 

testes periodicamente durante a aplicação. 

5.4.3 Projeção da membrana 

Deve-se aplicar a membrana DANOCOAT® de 

forma continua distribuindo de forma homogenea 

o produto em toda a superfície, com uma 

dosagem de ≥2 kg/m2 de produto, que 

corresponde, num suporte liso, uma espessura de 

1,9 mm. Em suportes irregulares, deve-se aumentar 

a dosagem por m2, para manter as espessuras 

mínimas recomendados. 

 

NOTA IMPORTANTE: Deve-se consultar o 

departamento técnico da Danosa para saber as 

espessuras adequadas para cada tipo de uso e 

sistema. 

 

 

5.5 Aplicação de camadas de rodagem 

e proteção 

5.5.1 Sistema DANOCOAT® Parking 

Em sistemas DANOCOAT® Parking, uma vez 

curada a membrana de poliureia, deverá aplicar-se 

sobre ela uma capa de proteção e desgaste 

constituída por uma resina de poliuretano bi-

componente autonivelante, elástica, livre de 

solventes e plastificantes DANOFLOOR® PU 300. 

A aplicação é manual, com o auxilio de uma 

talocha dentada ou rodo, com um consumo de 1,2 

Kg/m2 de produto, passando no fim um rolo de 

picos para eliminar o ar ocluido. 
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Sobre a camada ainda fresca, deve-se polvilhar 

com areia de quartzo DANOQUARTZ® 0,3mm-

0,8mm saturando a superfície, com ±4 kg/m2. 

 

Quando a resina estiver endurecida, eliminam-se 

os restos de areia não aderida através de 

aspiração. 

Isto permitirá obter um acabamento 

antiderrapante e com alto grau de resistência 

mecânica capaz de suportar o trânsito de veículos 

ligeiros sobre a membrana de poliureia. 

5.5.2 Sistema DANOCOAT® Pontes  

Nos sistemas DANOCOAT® Pontes, uma vez 

curada a membrana de poliureia, deverá aplicar-se 

sobre ela uma camada de proteção constituída por 

uma resina de poliuretano monocomponente, 

elástica, livre de solventes e plastificantes 

DANOCOAT® TACK COAT. 

A aplicação é manual, vertendo sobre a membrana 

e estendendo uniformemente com rolo ou talocha 

dentada, com uma dosagem de 600 g/m2 de 

produto. Nivelar e eliminar o ar ocluído com a 

ajuda de um rolo de picos. 

 

Sobre a camada ainda fresca, polvilha-se com areia 

de quartzo DANOQUARTZ® 0,6mm-1,2 mm, 

fazendo-o de forma ligeira no início e depois até a 

saturação, com um consumo de cerca de 4 kg/m2. 

Quando a resina estiver endurecida, deve-se 

eliminar os restos de areia não aderidos varrendo 

ou aspirando. 

Isto permitirá obter um acabamento 

antiderrapante e com elevando grau de resistência 

mecânica que favorecerá a aderência das camadas 

ao aglomerado asfáltico. 

Posteriormente o sistema terminará com a 

aplicação de uma rega asfáltica e aplicação da 

camada de aglomerado asfáltico a quente MBC 

com uma espessura ≥ 8 cm depois de 

compactado. 

5.6 Aplicação de camada de selagem e 

acabamento 

As membranas DANOCOAT® são poliureias de 

base aromática, pelo que sempre que estejam 

expostas à intempérie e aos raios UV podem sofrer 

uma descoloração, que provoca uma alteração 

estética, embora as suas propriedades não sejam 

afetadas, pelo menos a curto prazo. 

Por este motivo, deve-se aplicar uma camada de 

selagem e acabamento DANOCOAT® PAS (Top-

Coat) que aporta uma proteção aos raios U.V. e 

asseguram um efeito estético de cor duradouro ao 

sistema. 

As camadas de selagem e acabamento do sistema 

DANOCOAT® PAS têm como base resinas 

Poliaspártica alifáticas que se aplicam à 

temperatura ambiente sobre as membranas de 
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poliureia, com o auxilio de um rolo ou projeção 

com um equipamento de airless. Na maioria dos 

casos, será suficiente apenas uma camada, com um 

consumo de 250 g/m2. 

 

Quando se pretende um acabamento 

antiderrapante, deverá adicionar-se à camada de 

selagem, entre 5% e 10% em peso de partículas 

sintéticas DANOCOAT® non-slip para obter um 

acabamento rugoso com valor Rd>45 segundo a 

Norma EN 12633 que inclui o método para 

determinar o valor da resistência ao deslizamento / 

escorregamento dos pavimentos, sendo por tanto 

de Classe 3 segundo o CTE:SU1 espanhol. 

 

Pode ser adicionado até 5% de DILUENTE® PAS 

para conseguir uma melhor aplicação. 

5.7 Intervalos de repintura 

Na tabela seguinte são indicados os intervalos de 

tempos mínimos e máximos para a repintura das 

seguintes camadas sobre as membranas de 

poliureia DANOCOAT®, tanto das camadas de 

rodagem, de selagem e proteção, assim como da 

aplicação da membrana sobre ela mesma em caso 

de juntas de trabalho entre diferentes turnos, ou 

por paralização dos trabalhos, sem necessidade de 

reativação da superfície. 

No caso da aplicação ser interrompida e os tempos 

de repintura máximos indicados forem excedidos, 

a adesão superficial da membrana deve ser 

reativada aplicando uma camada de 

DANOPRIMER® PU, como ponte de união. 

Se a interrupção dos trabalhos é por um periodo 

superior a 2 semanas, debe-se fazer uma lixagem 

da superfície da membrana, limpeza com solvente 

e aplicação de ponte de união DANOPRIMER® PU. 

 

PRODUCTO 

TEMPO MÍNIMO (HORAS) TEMPO MÁXIMO (HORAS) 

Temperatura Temperatura 

10ºC 20ºC 30ºC 10ºC 20ºC 30ºC 
DANOCOAT® 200 Imediato 24 12 8 

DANOCOAT® 250 Imediato 6 4 2 

DANOCOAT® 500 Imediato 24 12 8 

CAMADA DE RODAGEM 24 12 6 * * * 

DANOCOAT® PAS (TOP COAT) 6 4 2 24 18 12 

*. Não há tempo máximo se a camada de rodagem tiver sido polvilhada com agregado até a saturação e o suporte estiver seco e livre de 

qualquer tipo de contaminante. 
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6. PONTOS SINGULARES 

Uma das grandes vantagens dos sistemas de 

impermeabilização DANOCOAT® com poliureia 

projetada a quente, é que se adaptam sem 

dificuldade a qualquer geometria do suporte por 

muito irregular que seja, a corpos emergentes, 

tubagens de instalação, etc.; sem necessidade de 

utilizar peças especiais para assegurar a 

estanqueidade dos pontos singulares. 

6.1 Encontro com platibandas 

Deverá aplicar-se a todo o comprimento dos 

encontros com os paramentos horizontais e 

verticais um cordão mastique de base poliuretano 

ELASTYDAN® PU 40 com cerca de 2 cm de 

diâmetro em meia cana, e uma vez curado, deve-

se colocar por cima uma banda autoadesiva 

DANOBAND® Butyl de 75 mm de largura, para 

reforçar esse encontro onde são geradas maiores 

tensões. 

A membrana projeta-se de forma continua sendo 

recomendável cobrir toda a altura do paramento 

vertical, até rematar no topo superior. Em qualquer 

caso, deve-se projetar a membrana até uma altura 

de pelo menos 20 cm acima da cota final da 

cobertura. 

O bordo superior da membrana será concluído 

colocando um perfil metálico fixado 

mecanicamente com parafusos e selado com 

mástique de poliuretano ELASTYDAN® PU 40 para 

evitar que se destaque com o passar do tempo 

 

6.2 Ralos de escoamento de água 

Remoção da tampa, ou ralo de pinha, limpeza com 

água sob pressão e, uma vez seca, aplicação de 

primário DANOPRIMER® PU como uma ponte de 

união. Deixar curar, e projetar a membrana 

cobrindo totalmente a aba do sumidouro e 

facilitando a entrada desta no interior da saída de 

água. 

 

 

6.3 Juntas de dilatação 

Deverá instalar-se um fundo de junta e preencher-

se com mástique ELASTYDAN® PU 40. 

Posteriormente deverá colocar-se uma banda 

DANOBAND® Butyl de 150 mm de largura, fixada 

em ambos os lados da junta. Projetando 

posteriormente a membrana de forma continua 

sobre a banda. 
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6.4 Encontro com clarabóias 

Deverá projetar-se a membrana de poliureia de 

forma continua pela elevação do suporte das 

clarabóias e exutores, até chegar à cúpula. 

 

 

 

6.5 Encontro  com estruturas metálicas 

e corpos emergentes 

Deverá aplicar-se em todo o perímetro dos corpos 

emergentes um cordão de mástique elástico de 

base poliuretano ELASTYDAN® PU 40 em meia 

cana, e uma banda autoadesiva DANOBAND® 

Butyl de 75 mm de largura. A membrana projeta-

se de forma continua até uma altura de pelo 

menos 20 cm acima da cota final da cobertura. 

Remata-se o bordo superior colocando uma 

abraçadeira de nylon, para evitar que a membrana 

se possa desprender ou soltar com o tempo.  
 

6.6 Legenda 

 

1_Suporte resistente 

2_Suporte de impermeabilização 

3_Primário DANOPRIMER 

4_Membrana impermeável de poliureia 

DANOCOAT 

5_Top Coat alifático DANOCOAT PAS 

6_Banda de reforço DANOBAND BUTYL 

7_Selagem elástica ELASTYDAN PU 40 GRIS 

8_Perfil metálico DANOSA 

9_Saída de água EPDM DANOSA 

10_Cordão asfáltico para preenchimento de juntas 

JUNTODAN 

11_Abraçadeira de Nylon 

12_Membrana EPDM 

13_Chapa perfilada 

14_Clarabóia DOMES KITS 

15_Conduta de ventilação 

16_Saída de água lateral DANOSA 
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7. CERTIFICADOS E ENSAIOS 

DANOSA tem uma vocação e orientação 

empresarial com vista à melhoria contínua, com 

certificações que garantem que toda a estrutura e 

gestão, tanto de processos, como a partir dos 

centros produtivos, persigam esse fim. 

Por exemplo, a implementação recente do novo 

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015. 

Possui certificações e testes de desempenho 

realizados em Organismos e Laboratórios de 

máximo prestígio internacional: Bureau Veritas, 

AENOR, IETcc, CSTB, BBA, LNEC, Applus, etc. 

Em particular, os sistemas de poliureia 

DANOCOAT® dispõe dos seguintes certificados e 

ensaios: 

� Avaliação Técnica Europeia (E.T.E., antigo DITE) 

Nº 17/0401 efetuado pelo Instituto de Ciências 

da Construção Eduardo Torroja (IETcc) 

conforme o guia da ETAG 005., partes 1 e 6. 

 

� Ensaios de prestações para a obtenção de 

marcação CE, efetuados no LGAI Technological 

Center (APPLUS Laboratories) conforme a 

Norma EN-1504-2:2005 de produtos e sistemas 

para a proteção e reparação de estruturas de 

betão. Parte 2: sistemas para a proteção 

superficial do betão. tabelas 1 e 5 de 

características e requisitos das prestações dos 

produtos e sistemas para a proteção superficial. 

 

� Classificação em função do comportamento 

frente ao fogo dos produtos de construção e 

elementos para a edificação, conforme a Norma 

EN 13501-5:2007+A1:2010, na parte 5 de 

ensaios de coberturas antes da ação do fogo 

externo. 
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� Ensaio de influencia dos materiais sobre a água 

para consumo humano. Influência da migração, 

conforme a EN 12873-2:2005. Apto para 

contacto com água potável, segundo os 

requisitos estabelecidos no Real Decreto 

140/2003. 

 

� Ensaio de materiais em contacto com 

produtos alimentares. Plásticos. Parte 3: 

Método de ensaio para a migração global em 

simuladores de alimentos aquosos por imersão 

total, segundo EN 1186-3:2002. 

 

 

� Ensaio para a determinação do Índice de 

Reflectancia Solar, SRI, segundo os ensaios 

realizados em Tecnalia, conforme a Norma 

ASTM E1980-11 “Standard Practice for 

Calculating Solar Reflectance Index of 

Horizontal and Low-Sloped Opaque Surfaces”. 

 

� Ensaios para determinação das prestações dos 

primários DANOPRIMER® EP, EPS, PU y PU2K. 
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8. MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 

Os proprietários devem conservar em bom estado 

a cobertura mediante um adequado uso e 

manutenção. Para isso, deve-se estabelecer um 

plano de manutenção encomendada a um técnico 

competente, realizando e documentando por 

escrito, as inspeções estabelecidas durante a vida 

útil do prédio. De igual forma, todas as 

intervenções, ou reparações, reformas ou 

reabilitações realizadas sobre a cobertura, devem 

ficar registadas por escrito. As garantias dos 

nossos produtos estão condicionadas ao 

adequado uso e correta manutenção indicado 

neste documento. 

Antes de realizar as revisões indicadas sobre a 

cobertura, deverá realizar-se uma inspeção visual 

no interior do edifício, no piso da cobertura, para 

verificar que não existem incidências na 

estanquidade da cobertura. De igual forma, reúna 

as informações que podem ser fornecidas pelos 

usuários do espaço. 

Recomenda-se a verificação de forma expressa dos 

seguintes pontos: 

Acesso. Limita-se o acesso à cobertura apenas a 

pessoal autorizado. Para isso deverá existir um 

livro de visitas onde se regista cada uma das 

visitas. De igual forma, devem indicar-se de forma 

visível nos acessos à cobertura que as pessoas que 

acedam à mesma terão que se registar no 

correspondente livro de visitas. 

Inspeção. As visitas de inspeção às coberturas 

devem ser realizadas pelo menos duas vezes por 

ano, a cada seis meses. A cobertura também deve 

ser inspecionada após fortes ventos ou 

tempestades severas e após qualquer evento que 

possa causar danos na mesma. No caso de 

coberturas sem pendente, recomenda-se aumentar 

o número de inspeções.  

Limpeza. A cobertura deve-se manter livre de 

detritos, tais como ramos, folhas, garrafas, pedras, 

latas ou qualquer outro material que possa entupir 

as saídas de água ou causar danos mecânicos às 

membranas. Todos as saídas de água devem ser 

verificadas, pelo menos, a cada seis meses para 

garantir que estejam limpas e funcionem 

adequadamente. Todos os sedimentos 

acumulados na cobertura (limo, lodo, grânulos de 

ardósia, etc.) serão periodicamente eliminados pela 

retenção ocasional de água. 

Membrana impermeabilizante. Durante as 

inspeções semestrais, todas as superfícies 

impermeabilizadas devem ser cuidadosamente 

verificadas para detetar qualquer anormalidade, 

bem como qualquer sinal de fadiga, como fissuras 

ou bolhas, evidência de danos mecânicos, como 

buracos ou cortes, evidência de danos causados 

por produtos químicos, produtos de limpeza ou 

outras substâncias nocivas em contato com a 

membrana causada por derramamentos, 

descargas, transporte pelo vento, devido ao 

tráfego de pedonal ou a outros tipos de uso 

indevido. 

Paredes. Paredes (especialmente aquelas 

construídas em alvenaria e estuque) podem ser 

suscetíveis a infiltrações causadas pela chuva ou 

pela humidade. Será determinado periodicamente 

se é necessária a aplicação de produtos 

impermeáveis ou selantes adicionais para manter a 

estanquidade das paredes do seu edifício. A 

presença de água ou humidade dentro do edifício 

causada por estes elementos não são cobertas 

pela garantia. 

Componentes e acessórios auxiliares. 
Durante cada inspeção semestral dever-se-á 

prestar especial atenção aos pontos seguintes: 

Elementos de fixação. Certifique-se de que 

estes elementos não estão a sofrer corrosão ou 

degradação, estão corretamente ancorados em 

seus suportes resistentes e que não sofreram 

deformações causadas pelas ações do vento. 

Documentar as áreas onde há incidentes. 

Inspecionar os encontros entre as membranas e 

estes elementos de fixação e com o suporte de 

ancoragem, assegurando que não existam 

infiltrações de água. 



DOSSIER TÉCNICO: MEMBRANAS DE POLIUREIA DANOCOAT® 

 
 
www.danosa.com | DANOSA    28 

Elementos de ventilação. Verifique se todas as 

peças metálicas não estão a sofrer corrosão ou 

degradação, se as anilhas de aperto estão 

devidamente apertadas e todos os cabos de 

vedação garantem que a água não entra. 

Certifique-se de que a conexão da membrana a 

esses elementos não apresenta tensões, 

deficiências que condicionam a estanquidade da 

cobertura. 

Fixações mecânicas. Verifique se os elementos 

de fixação não sofreram corrosão e se não existem 

deformações devido às ações do vento que 

possam afetar a sua integridade. Embora esses 

elementos não estejam cobertos pela garantia, 

verifique se os materiais instalados para evitar a 

entrada de água, como os cordões de mástique PU 

ou juntas de vedação, mantêm as suas 

propriedades, caso contrário, elas devem ser 

substituídas. Verifique se todas as fixações feitas 

na membrana de impermeabilização não 

condicionam a estanquidade da cobertura. 

Tubos passantes e corpos emergentes. Estes 

elementos não são cobertos pela garantia. Apesar 

disso, a água pode penetrar através deles. 

Portanto, inspecione a sua condição relativamente 

à corrosão, degradação, deformação pelo vento e 

a integridade das suas juntas com a membrana 

impermeabilizante. Certifique-se de que esses 

elementos são estanques e, no caso de ter material 

de enchimento, tenham as inclinações apropriadas. 

Saídas de água.  Certifique-se de que todos os 

ralos na cobertura estão livres de obstruções e 

funcionam adequadamente. Verifique, no caso de 

existir, se todos os parafusos dos ralos estão 

devidamente apertados. Certifique-se que os 

elementos de drenagem não sofreram corrosão ou 

degradação. Comprove que todas as uniões com a 

membrana impermeabilizante continuam 

estanques. Limpe regularmente os resíduos e os 

sedimentos dos ralos, mantendo-os limpos e livres 

de elementos que possam obstruí-los ou sujar as 

membranas nos seus contornos. Certifique-se de 

que os ralos estão localizados acima da 

impermeabilização e não provocam a estagnação 

da água. 

Equipamentos de climatização. 

Inspecione o estado dos equipamentos de 

climatização e ventilação, condutas ou outras 

instalações no que respeita a corrosão, 

deformação provocada pelo vento e a integridade 

dos encontros com envolventes e membranas de 

impermeabilização. Certifique-se que não existem 

lacunas que deixem a água penetrar. Verifique se 

as fixações dos tubos funcionam e as máquinas de 

climatização estão devidamente apoiadas em 

apoios antivibráticos. Do mesmo modo, certifique-

se de que não existam líquidos ou substâncias 

estranhas provenientes desse tipo de máquinas, 

que possam estar em contato com a membrana. 

Reparações de urgência. No caso de serem 

encontradas fugas, é necessária intervenção 

imediata. Lembre-se de que apenas um instalador 

autorizado pode realizar essas intervenções em 

produtos garantidos pela DANOSA. 

9. INFORMAÇÃO ADICIONAL 

As informações contidas neste documento e 

qualquer outro conselho dado são fornecidos de 

boa fé, tendo por base o conhecimento e 

experiência dos produtos da DANOSA sempre e 

quando sejam devidamente armazenados, tratados 

e aplicados, em situações normais e de acordo 

com as recomendações da DANOSA. A informação 

aplica-se unicamente ao (s) campo (s) de aplicação 

e ao (s) produto (s) expressamente identificados. 

No caso de alterações nos parâmetros ou 

pressupostos relativos à aplicação, ou no caso de 

um campo de aplicação diferente ao identificado, 

consulte o Departamento Técnico da DANOSA 

antes de usar os produtos DANOSA. As 

informações aqui contidas não liberam a 

responsabilidade dos agentes de construção de 

testar os produtos para a aplicação e uso previsto, 

bem como da sua correta aplicação de acordo com 

a regulamentação legal vigente. 

As encomendas serão aceitas de acordo com os 

termos das nossas Condições gerais de venda. 
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A DANOSA reserva-se ao direito de modificar, sem 

aviso prévio, os dados refletidos nesta 

documentação. 
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ANEXO I: DESCRITIVOS E ESTIMATIVA ORÇAMENTAL 

COBERTURA PLANA NÃO TRANSITÁVEL (NTV8)   

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   

Isolamento térmico: Interior   

Acabamento: Membrana intempérie com resina poliaspártica resistente a raios UV   

Suporte: Betão ou Argamassa   

Cobertura plana não transitável exposta à intempérie constituída por: limpeza e preparação prévia do suporte de betão ou 
argamassa usando meios mecânicos para lixar ou fresar a superfície, reparar irregularidades e selar fissuras; aplicação de 
uma camada de primário DANOPRIMER® EP, base epóxi bi-componente para melhorar a consolidação, selagem e 
aderência ao suporte, com resistência à aderência por tração de 3.8 MPa de acordo com a norma EN 13892-8, isenta de 
solventes e de cura rápida a baixas temperaturas, aplicação manual a rolo com um rendimento aproximado de 300 a 500 
g/m2, dependendo da porosidade do suporte; após a cura do primário, aplicação da membrana de impermeabilização 
DANOCOAT® 250 à base de poliureia pura bi-componente, totalmente aderida ao suporte e aplicada por projeção a 
quente em proporção de volume 1: 1, isenta de solventes e plastificantes, com 100% de teor de sólidos, cura em apenas 5 
segundos, com resistência à tração> 21 MPa e alongamento à rotura> 400% de acordo com EN ISO 527-1, aderência por 
tração de 4 MPa de acordo com EN 1542, resistência ao impacto sem fissuras com altura de queda> 2,500 mm e valor de 
IR (Resistência ao Impacto) de 24,5 Nm de acordo com EN ISO 6272-1, com resistência a desgaste Taber e perda de peso 
de 128 mg de acordo com EN 5470-1, com resistência ao choque térmico entre 125 ºC e -60 ºC de acordo com EN 13687-5, 
com resistência à fissuração classe A5 em método estático, e com capacidade de pontear fissuras> 2,500 μm em método 
dinâmico após 1.000 ciclos a -10 ºC de acordo com EN 1062-7, comportamento ao fogo Broof t1 de acordo com EN 13501-
5 + A1 parte 5, com resistência a ataques químicos fortes de acordo com EN 13529, onde após 3 dias em contato com os 
reagentes utilizados, tais como: gasolina, diesel, óleo de motor, ácido acético a 10%, ácido sulfúrico a 20%, hidróxido de 
sódio a 20%, cloreto de sódio a 20%, não se observa alteração na membrana; com um rendimento ≥ 2 kg / m2 e uma 
espessura de cerca de 1,8 mm; Aplicação da camada de selagem final DANOCOAT® PAS 700 com base em resina 
poliaspartica bi-componente com conteúdo de 95% de sólidos, para manter um efeito estético de cor durável e resistente 
aos UV, com um índice SRI de 106 em branco e um rendimento aproximado de 250 g / m2. 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 em forma de meia cana no encontro horizontal/vertical; Banda de reforço 
autoadesiva em fibra DANOBAND® BUTYL, 75 mm de largura; Primário DANOPRIMER® EP; Membrana de 
impermeabilização DANOCOAT® 250; camada de selagem DANOCOAT® PAS 700; Perfil metálico DANOSA® fixado 
mecanicamente no paramento e cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre o paramento e o perfil metálico. 
Encontros com sumidouros constituídos por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GREY; Banda de reforço autoadesiva 
DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo de escoamento de água DANOSA® em EPDM pré-fabricado de diâmetro 
necessário; Primário DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada de selagem 
DANOCOAT PAS 700; aplicadas estas últimas três camadas que terminam no interior do ralo de saída de água. Produtos 
com marcação CE europeia de acordo com EN 1504-2 e sistema de impermeabilização certificado pela Avaliação Técnica 
Europeia (ETE) nº 17/0401. 

Quantidade Unidades Descrição Preço (€) Subtotal (€) 

0,16 h Encarregado 15,00  2,40 

0,28 h Oficial de primeira 8,00  2,24 

0,56 h Especialista 8,00  4,48 

0,16 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  5,44 

0,50 kg Primário DANOPRIMER EP 9,93  4,97 

2,00 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15  16,30 

0,25 kg Camada de selagem Poliaspártica DANOCOAT PAS 700 25,69  6,42 

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com os 
paramentos, encontros com sumidouros, recantos e esquinas 

42,97  2,11 

0,01 % Meios auxiliares... (€ s/total) 45,12  0,44 

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 29,84  0,90 

   TOTAL PART. (€) 45,70  
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COBERTURA PLANA NÃO TRANSITÁVEL (NTV9) 
Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   
Isolamento térmico: Interior   
Acabamento: Membrana intempérie com resina poliaspártica resistente a raios UV   
Suporte: antiga membrana betuminosa, PVC, TPO, cerâmico ou com múltiplas instalações   
     
Reabilitação de cobertura plana não transitável exposta à intempérie, ou cobertura técnica com múltiplas instalações 
constituídas por: sobre antiga lamina de impermeabilização; incluí reparação de zonas de membrana mal aderida, 
cortando e voltando a aderir novo troço ao suporte e limpando a superfície com água sob pressão para remover a sujidade 
e os grânulos minerais mal aderidos; Depois de secar a superfície, aplicação de uma camada de primário DANOPRIMER® 
PU2K, à base de poliuretano bi-componente, elástico, de baixa viscosidade, para melhorar a consolidação e aderência a 
suportes pouco porosos, com uma resistência à tração de 2,5 MPa de acordo com EN 13892-8, aplicado em camada grossa 
manualmente, com tempo de cura de cerca de 24 horas e um rendimento aproximado de 200 a 300 g / m2; Após a cura do 
primário, aplicação de membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250 à base de poliureia pura bi-componente, 
totalmente aderida ao suporte e aplicada por projeção a quente com uma relação de volume de 1: 1, isenta de solventes e 
plastificantes, com 100 % de teor de sólidos, cura em 5 segundos, com resistência à tração> 21 MPa e alongamento à 
rutura> 400% de acordo com EN ISO 527-1, aderência à tração de 4 MPa de acordo com EN 1542, resistência ao impacto 
sem fissuras com altura de queda > 2.500 mm e valor de IR (Resistência ao Impacto) de 24,5 Nm de acordo com EN ISO 
6272-1, com resistência a desgaste Taber e perda de peso de 128 mg de acordo com EN 5470-1, com resistência ao 
choque térmico entre 125 ºC e - 60 ºC de acordo com a norma EN 13687-5, com resistência à fissuração de classe A5 em 
método estático, e com capacidade de pontear fissuras > 2,500 μm em método dinâmico após 1.000 ciclos a -10 ºC de 
acordo com EN1062-7, comportamento ao fogo Broof t1 de acordo com EN 13501-5 + A1 par te 5, com resistência a fortes 
ataques químicos de acordo com a norma EN 13529 onde após 3 dias em contato com os reagentes utilizados, tais como: 
gasolina, diesel, óleo de motor, ácido acético a 10%, ácido sulfúrico a 20%, hidróxido de sódio a 20%, cloreto de sódio a 
20%, não é observada nenhuma alteração na membrana; com um rendimento ≥ 2 kg / m2 e uma espessura de cerca de 
1,8 mm; Aplicação da camada de selagem final DANOCOAT® PAS 700 com base em resina poliaspartica bi-componente 
com conteúdo de 95% de sólidos, para manter um efeito estético de cor durável e resistente aos UV, com um índice SRI de 
106 em branco e um rendimento aproximado de 250 g/m2. 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 em forma de meia cana no encontro horizontal/vertical; Banda de reforço autoadesiva em fibra 
DANOBAND® BUTYL, 75 mm de largura; Primário DANOPRIMER® PU2K; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 
250; camada de selagem DANOCOAT® PAS 700; Perfil metálico DANOSA® fixado mecanicamente no paramento e cordão 
de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre o paramento e o perfil metálico. Encontros com sumidouros constituídos por: 
cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GREY; Banda de reforço autoadesiva DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo 
de escoamento de água DANOSA® em EPDM pré-fabricado de diâmetro necessário; Primário DANOPRIMER® PU2K; 
Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada de selagem DANOCOAT PAS 700; aplicadas estas últimas três 
camadas que terminam no interior do ralo de saída de água. Produtos com marcação CE europeia de acordo com EN 1504-
2, e sistema de impermeabilização certificado pela avaliação técnica europeia (ETE) nº 17/0401 

     
Quantidade Unidades Descrição Preços (€) Subtotal (€) 

0,12 h Encarregado 15,00  1,80 

0,24 h Oficial de primeira 8,00  1,92 

0,52 h Especialidade 8,00  4,16 

0,12 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  4,08 

0,30 kg Impermeabilização DANOPRIMER PU2K 9,72  2,92 

2,00 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15  16,30 

0,25 kg Camada de selagem poliaspártico DANOCOAT PAS 700 25,69  6,42 

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com paramentos, 
encontros com sumidouros, recantos e esquinas 

38,20  1,88 

0,01 % Meios auxiliares... (€ s/total) 40,11  0,39 

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 27,55  0,83 

   TOTAL PART.(€) 40,70  

 



DOSSIER TÉCNICO: MEMBRANAS DE POLIUREIA DANOCOAT® 

 
 
www.danosa.com | DANOSA    32 

 

COBERTURA INCLINADA INTEMPÉRIE (INC5)   

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   

Isolamento térmico: Interior   

Acabamento: Membrana intempérie com resina poliaspártica resistente a raios UV   

Suporte: Metálico    

     

Cobertura metálica não transitável exposta à intempérie constituída por: limpeza e preparação prévia do suporte 
metálico usando água de alta pressão e escovando a superfície; posteriormente aplicação de uma camada de primário 
DANOPRIMER® PU, monocomponente à base de poliuretano de baixa viscosidade para melhorar a consolidação e a 
aderência a substratos porosos com uma resistência à aderência por tração de 3,9 MPa EN 13892-8, aplicado em camada 
fina, manualmente, com cura em cerca de 24 horas e um rendimento aproximado de 50 a 100 g/m2; após a cura, 
aplicação da membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250 bi-componente à base de poliureia pura, 
completamente aderido ao suporte, e aplicado por projeção com uma relação de mistura a quente 1: 1 em volume,  
isenta de solventes e plastificantes, com 100% de sólidos, cura em menos de 5 segundos, com uma resistência à tração> 
21 MPa e alongamento à rotura> 400% de acordo com EN ISO 527-1,  aderência à tração de 4 MPa de acordo com a 
norma EN 1542, resistência ao impacto, sem fissuras com altura de queda> 2,500 mm e valor IR (Resistência ao Impacto) 
de 24,5 Nm de acordo com a norma EN ISO 6272-1, com resistência ao desgaste Taber e perda de massa de 128 mg com 
a norma EN 5470-1 com resistência ao choque térmico entre 125 ° C e -60 ° C, de acordo com a norma EN 13687-5, 
resistência à fissuração de classe A5 pelo método estático, e com capacidade de pontear fissuras> 2.500 µm pelo método 
dinâmico depois de 1000 ciclos a -10 ° C, de acordo com a norma EN 1062-7, um comportamento ao fogo BROOF t1 de 
acordo com EN 13501-5 + A1 parte 5, com resistência a ataques químicos fortes de acordo com a norma EN 13529, que 
após 3 dias em contacto com os reagentes, tais como gasolina, combustível diesel, óleo de motor, ácido acético a 10%, 
ácido sulfúrico a 20%, hidróxido de sódio a 20%, cloreto de sódio a 20%, não se observa alteração da membrana; com um 
rendimento ≥ 2 kg / m2 e uma espessura de cerca de 1,8 mm; Aplicação da camada de selagem final DANOCOAT® PAS 
700 com base em resina poliaspartica bi-componente com conteúdo em sólidos de 95%, para manter um efeito estético 
de cor durável e resistente aos UV, com um índice SRI de 106 em branco e um rendimento aproximado de 250 g/m2. 
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 em forma de meia cana no encontro 
horizontal/vertical; Banda de reforço autoadesiva em fibra DANOBAND® BUTYL, 75 mm de largura; Primário 
DANOPRIMER® PU2K; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada de selagem DANOCOAT® PAS 700 
Perfil metálico DANOSA® fixado mecanicamente no paramento e cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre o 
paramento e o perfil metálico. Produtos com marcação CE europeia de acordo com EN 1504-2 e sistema de 
impermeabilização certificado pela Avaliação Técnica Europeia (ETE) nº 17/0401. 
 
     

Quantidade Unidades Descrição Preços (€) Subtotal (€) 

0,12 h Encarregado 15,00  1,80 

0,24 h Oficial de primeira 8,00  1,92 

0,52 h Especialista 8,00  4,16 

0,12 h Equipa de proteção de poliureia 34,00  4,08 

0,10 kg Primário DANOPRIMER PU 9,20  0,92 

2,00 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15  16,30 

0,25 kg Camada de selagem poliaspártico DANOCOAT PAS 700 25,69  6,42 

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com 
paramentos, encontros com sumidouros, recantos e esquinas 

36,20  1,78 

0,01 % Meios auxiliares... (€ s/total) 38,01  0,37 

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 25,45  0,76 

   TOTAL PART.(€) 38,52  
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COBERTURA PLANA TRANSITÁVEL PARA USO PÚBLICO (TPC3)   

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   
Acabamento: Membrana intempérie com resina poliaspártica resistente a raios UV   
Suporte: Pavimento em zonas comuns   
     
Cobertura plana transitável exposta à intempérie constituída por: limpeza e preparação prévia do suporte, utilizando meios 
mecânicos para lixar ou fresar a superfície, reparação de irregularidades e selagem de fissuras; Aplicação de uma camada de 
primário DANOPRIMER® EP, base epóxi bi-componente para melhorar a consolidação, selagem e aderência do suporte, com 
resistência à aderência por tração de 3.8 MPa de acordo com a norma EN 13892-8, sem solventes e cura rápida a baixas 
temperaturas, aplicação manual com rolo e com um rendimento aproximado de 300 a 500 g/m2, dependendo da 
porosidade do suporte; após a cura do primário, aplicação da membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250 à base de 
poliureia pura bi-componente, totalmente aderida ao suporte e aplicada por projeção a quente em proporção de volume 
1:1, isenta de solventes e plastificantes, com 100% de teor de sólidos, cura em apenas 5 segundos, com resistência à 
tração> 21 MPa e alongamento à rotura> 400% de acordo com EN ISO 527-1, aderência à tração de 4 MPa de acordo com 
EN 1542, resistência ao impacto sem fissuras com altura de queda> 2,500 mm e valor de IR (Resistência ao Impacto) de 24,5 
Nm de acordo com EN ISO 6272-1, com resistência a desgaste Taber e perda de massa de 128 mg de acordo com EN 5470-1, 
com resistência ao choque térmico entre 125 ºC e -60 ° C de acordo com a norma EN 13687-5, com resistência a fissuras de 
classe A5 em método estático e com capacidade de pontear fissuras capacidade de pontear fissuras > 2.500 μm em método 
dinâmico após 1.000 ciclos a -10 ° C de acordo com EN1062-7, comportamento ao fogo Broof t1 de acordo com a EN 13501-
5 + A1 parte 5, com a resistência a ataques químicos fortes de acordo com a norma EN 13529, que após 3 dias em contacto 
com os reagentes, tais como gasolina, combustível diesel, óleo de motor, ácido acético a 10%, de ácido sulfúrico a 20%, 
hidróxido de sódio a 20%, cloreto de sódio a 20%, não se observa alteração na membrana; com um rendimento ≥ 2 kg / m2 
e uma espessura de cerca de 1,8 mm; Aplicação da camada de selagem final DANOCOAT® PAS 700 com base em resina 
poliaspártica bi-componente com teor de sólidos de 95%, para manter um efeito estético de cor durável e resistente aos UV 
com um rendimento aproximado de 250g/m2. Será adicionado à camada de selagem entre 5% e 10% em peso de partículas 
sintéticas DANOCOAT® NON-SLIP e até 5% de DILUENTE PAS, para obter um melhor acabamento; para obter um 
acabamento rugoso e antiderrapante de Classe 3 de acordo com o CTE: SU1 espanhol, com valor Rd> 45 de acordo com o 
padrão EN 12633. Inclui parte proporcional de: encontros com paramentos elevando a impermeabilização a 20 cm na 
vertical no acabamento da cobertura formado por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS em forma de meia cana no 
encontro horizontal/vertical; Banda de reforço autoadesiva em fibra DANOBAND® BUTYL, 75 mm de largura; primário 
DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada de selagem DANOCOAT® PAS 700; camada 
de selagem de partículas sintéticas DANOCOAT® NON-SLIP; Perfil metálico DANOSA® fixado mecanicamente no paramento 
e cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre o paramento e o perfil metálico. 
Encontros com sumidouros constituídos por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GREY; Banda de reforço autoadesivo 
DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo de escoamento de água DANOSA® em EPDM pré-fabricado com o diâmetro 
necessário; primário DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada de selagem 
DANOCOAT PAS 700; Camada de selagem DANOCOAT® NON-SLIP; aplicadas estas últimas quatro camadas a terminar no 
interior do ralo de saída de água. Produtos com marcação CE europeia de acordo com EN 1504-2 e sistema de 
impermeabilização certificado pela Avaliação Técnica Europeia (ETE) nº 17/0401. 
 
Quantidade Unidades Descrição Preço (€) Subtotal (€) 

0,16 h Encarregado 15,00  2,40 

0,28 h Oficial de primeira 8,00  2,24 

0,56 h Especialista 8,00  4,48 

0,16 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  5,44 

0,50 kg Primários DANOPRIMER EP 9,93  4,97 

2,00 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15  16,30 

0,25 kg Camada de selagem poliaspártico DANOCOAT PAS 700 25,69  6,42  

0,03 kg Camada de selagem de partículas sintéticas DANOCOAT NON-
SLIP 

42,70  1,28  

0,01 l Diluente PAS 5,42  0,05  

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com paramentos, 
encontros com sumidouros e recantos e esquinas 

44,30  2,18  

0,01 % Medis auxiliares... (€ s/total) 46,52  0,46  

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 31,24  0,94  

   TOTAL PART.(€) 47,16  
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COBERTURA PLANA PARA VEÍCULOS (TVH2)   

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   
Acabamento: Membrana intempérie com resina poliaspártica resistente a raios UV   
Suporte: Betão    
Cobertura transitável plana constituída por: limpeza e preparação prévia do suporte usando meios mecânicos para 
granilhagem ou fresagem da superfície, reparação das irregularidades e selagem de fissuras; Aplicação de uma camada de 
primário DANOPRIMER® EP, base epóxi bi-componente para melhorar a consolidação, selagem e aderência do suporte, 
com resistência à aderência por tração de 3.8 MPa de acordo com a norma EN 13892-8, sem solventes e cura rápida a 
baixas temperaturas, aplicação manual a rolo com um rendimento aproximado de 300 a 500 g/m2, dependendo da 
porosidade do suporte; Após a cura do primário, aplicação da membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250 à base de 
poliureia pura bi-componente, totalmente aderida ao suporte e aplicada por projeção a quente em proporção de volume 
1: 1, isenta de solventes e plastificantes, com 100% de teor de sólidos, cura em apenas 5 segundos, com resistência à 
tração> 21 MPa e alongamento à rotura> 400% de acordo com EN ISO 527-1, aderência à tração de 4 MPa de acordo com 
EN 1542, resistência ao impacto sem fissuras com altura de queda> 2,500 mm e valor de IR (Resistência ao impacto) de 
24,5 Nm de acordo com EN ISO 6272-1, com resistência a desgaste Taber e perda de massa de 128 mg de acordo com EN 
5470-1, com resistência ao choque térmico entre 125 ºC e -60 ° C de acordo com a norma EN 13687-5, com resistência a 
fissuras de classe A5 em método estático e com capacidade de pontear fissuras > 2.500 μm em método dinâmico após 
1.000 ciclos a -10 ° C de acordo com EN1062-7, comportamento ao fogo Broof t1 de acordo com EN 13501-5 + A1 parte 5, 
com a resistência a ataques químicos fortes de acordo com a norma EN 13529, que após 3 dias em contacto com os 
reagentes como: gasolina, combustível diesel, óleo de motor, ácido acético a 10%, de ácido sulfúrico a 20%, hidróxido de 
sódio a 20%, cloreto de sódio a 20%, não se observa alteração na membrana; com um rendimento ≥ 2,2 Kg/m2, e uma 
espessura de cerca de 2 mm; aplicação da camada de proteção e rodagem composta por uma resina de poliuretano bi-
componente autonivelante DANOFLOOR® PU 300, isento de solventes, elástico e resistente ao tráfego, estendida 
manualmente por rodo ou talocha dentada, com um rendimento de 1,2 kg / m2, e sobre a camada ainda fresca, polvilhar 
com inertes DANOQUARTZ® 0,3-0,8 mm até atingir a saturação (cerca de 4 kg/m2.); remover com aspiração os agregados 
não aderidos e aplicação de uma camada de selagem final e encapsulamento DANOCOAT® PAS 700 à base de resina 
poliaspártica com> 95% de teor de sólidos, para manter um efeito estético durável e resistente aos raios UV, com um 
rendimento aproximado de 500 g/m2. Inclui parte proporcional de: encontros com paramentos elevando a 
impermeabilização a 20 cm na vertical no acabamento da cobertura formado por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 
GRIS em forma de meia cana no encontro horizontal/vertical; Banda de reforço autoadesiva em fibra DANOBAND® BUTYL, 
75 mm de largura; primário DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada de proteção e 
rodagem DANOFLOOR PU 300; Agregado de sílica DANOQUARTZ; camada de selagem DANOCOAT® PAS 700; Perfil 
metálico DANOSA® fixado mecanicamente no paramento e cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre o paramento 
e o perfil metálico. Encontros com sumidouros constituídos por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GREY; Banda de 
reforço autoadesivo DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo de escoamento de água DANOSA® em EPDM pré-
fabricado de diâmetro necessário; primário DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; 
camada proteção e rodagem DANOFLOOR PU 300; Agregado de sílica DANOQUARTZ; camada de selagem DANOCOAT® PAS 
700; aplicadas estas últimas quatro camadas até ao interior do ralo de saída de água. Produtos com marcação CE europeia 
de acordo com EN 1504-2 e sistema de impermeabilização certificado pela Avaliação Técnica Europeia (ETE) nº 17/0401nº 
17/0401. 
Quantidade Unidades Descrição Preço (€) Subtotal (€) 

0,20 h Encarregado 15,00  3,00  

0,32 h Oficial de primeira 8,00  2,56  

0,60 h Especialista 8,00  4,80  

0,20 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  6,80  

0,50 kg Primário DANOPRIMER EP 9,93 4,97  

2,20 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15 17,03  

1,20 kg Camada de proteção e selagem DANOFLOOR PU 300 8,66 10,39  

4,00 kg Areia de sílice DANOQUARTZ 0,45 1,80  

0,50 kg Camada de selagem poliaspártico DANOCOAT PAS 700 25,69 12,85  

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com paramentos, 
encontros com sumidouros, recantos e esquinas 

65,93 3,25  

0,01 % Meios auxiliares... (€ s/total) 69,23 0,68  

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 51,23 1,54  

   TOTAL PART. (€) 70,57  
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COBERTURA PLANA PARA VEICULOS (TVH3)   

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   
Acabamento: Membrana não intempérie com resina de poliuretano   
Suporte: Betão    
Cobertura plana e transitável constituída por: limpeza com água e reparação das irregularidades e selagem de fissuras; 
após a secagem do suporte, aplicar uma camada de primário DANOPRIMER® PU2K, à base de poliuretano bi-
componente, elástico, de baixa viscosidade, para melhorar a consolidação e aderência de substratos de baixa 
porosidade, com uma resistência à tração de 2,5 MPa de acordo com EN 13892-8, aplicado em camada grossa 
manualmente, com cura em cerca de 24 horas e um rendimento aproximado de 200 a 300 g/m2; após a cura, aplicação 
da membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250 à base de poliureia pura bi-componente, totalmente aderida ao 
suporte e aplicada por projeção a quente em proporção de volume 1: 1, isenta de solventes e plastificantes, com 100% 
de teor em sólidos, cura em apenas 5 segundos, com resistência à tração> 21 MPa e alongamento à rotura> 400% de 
acordo com EN ISO 527-1, aderência à tração de 4 MPa de acordo com EN 1542, resistência ao impacto sem fissuras com 
altura de queda> 2,500 mm e valor de IR (Resistência ao impacto) de 24,5 Nm de acordo com EN ISO 6272-1, com 
resistência ao desgaste Taber e perda de peso de 128 mg de acordo com EN 5470-1, com resistência ao choque térmico 
entre 125 ° C e -60 ° C de acordo com a norma EN 13687-5, com resistência a fissuras de classe A5 em método estático e 
com capacidade de pontear fissuras > 2.500 μm em método dinâmico após 1.000 ciclos a -10 ° C de acordo com EN1062-
7, comportamento ao fogo Broof t1 de acordo com EN 13501-5 + A1 parte 5, com resistência a ataques químicos fortes 
de acordo com a norma EN 13529, onde após 3 dias em contato com reagentes, como: gasolina, diesel, óleo de motor, 
ácido acético a 10%, ácido sulfúrico a 20%, hidróxido de sódio a 20%, cloreto de sódio a 20%, não se observa alteração na 
membrana; com um rendimento ≥ 2,2 Kg / m2 e uma espessura de cerca de 2 mm; aplicação da camada protetora e de 
rodagem composta por uma resina de poliuretano bi-componente AUTONIVELANTE DANOFLOOR® PU 300, isenta de 
solventes, elástica e resistente ao tráfego, aplicada manualmente por rodo ou talocha dentada, com um consumo de um 
1,2 kg /m2, e ainda em fresco, polvilhar com agregados inertes DANOQUARTZ® 0,3-0,8 mm até à saturação (cerca de 4 kg 
/m2.); remover o agregado não aderido e aplicar outra camada de selagem final DANOCOAT® PAS 700 à base de resina 
poliaspártica com > 95% de teor de sólidos, para manter um efeito estético durável e resistente à cor UV, com um 
rendimento aproximado de 500 g /m2. Inclui parte proporcional de: encontros com paramentos elevando a 
impermeabilização a 20 cm na vertical no acabamento da cobertura formado por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 
GRIS em forma de meia cana no encontro horizontal/vertical; Banda de reforço autoadesiva em fibra DANOBAND® 
BUTYL, 75 mm de largura; Primário DANOPRIMER® PU2K; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada 
protetora de rodagem DANOFLOOR PU 300; Agregado de sílica DANOQUARTZ; camada de acabamento DANOCOAT® PAS 
700; Perfil metálico DANOSA® fixado mecanicamente no paramento e cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre 
o paramento e o perfil metálico. Encontros com sumidouros constituídos por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 
GREY; Banda de reforço autoadesivo DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo de escoamento de água DANOSA® em 
EPDM pré-fabricado de diâmetro necessário; Primário DANOPRIMER® PU2K; Membrana de impermeabilização 
DANOCOAT® 250; camada protetora e rodagem DANOFLOOR PU 300; Agregado de sílica DANOQUARTZ; camada de 
acabamento DANOCOAT® PAS 700; aplicadas estas últimas quatro camadas até ao interior do ralo de saída de água. 
Produtos com marcação CE europeia de acordo com EN 1504-2 e sistema de impermeabilização certificado pela 
Avaliação Técnica Europeia (ETE) nº 17/0401. 
Quantidade Unidades Descrição Preço (€) Subtotal (€) 

0,20 h Encarregado 15,00  3,00  

0,32 h Oficial de primeira 8,00  2,56  

0,60 h Especialista 8,00  4,80  

0,20 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  6,80  

0,50 kg Primário DANOPRIMER EP 9,93 4,97  

2,20 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15 17,93  

1,20 kg Camada de proteção e rodagem DANOFLOOR PU 300 8,66 10,39  

4,00 kg Areia de sílica DANOQUARTZ 0,45 1,80  

0,50 kg Camada de selagem DANOFLOOR PU 300 8,66 4,33  

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com 
paramentos, encontros com sumideiros e recantos e 
esquinas 

57,42 2,83  

0,01 % Meios auxiliares... (€ s/total) 60,29 0,59  

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 42,29 1,27  

   TOTAL PART. (€) 61,27  
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COBERTURA PLANA PARA VEICULOS (TVA2)   

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   
Acabamento: Membrana intempérie com resina poliaspártica resistente a raios UV   
Suporte: Aglomerado asfáltico   
Cobertura plana e transitável constituída por: limpeza com água e reparação das irregularidades e selagem de fissuras; 
após a secagem do suporte, aplicar uma camada de primário DANOPRIMER® PU2K, base de poliuretano bi-componente, 
elástica, de baixa viscosidade, para melhorar a consolidação e aderência de substratos de baixa porosidade, com uma 
resistência à tração de 2,5 MPa de acordo com EN 13892-8, aplicado numa camada grossa manualmente, com cura em 
cerca de 24 horas e um rendimento aproximado de 200 a 300 g/m2; após a cura, aplicação da membrana de 
impermeabilização DANOCOAT® 250 à base de poliureia pura bi-componente, totalmente aderida ao suporte e aplicada 
por projeção a quente em proporção de volume 1: 1, isenta de solventes e plastificantes, com 100% de teor em sólidos, 
cura em apenas 5 segundos, com resistência à tração> 21 MPa e alongamento a rutura> 400% de acordo com EN ISO 
527-1, aderência à tração de 4 MPa de acordo com EN 1542, resistência ao impacto sem fissuras com altura de queda> 
2,500 mm e valor de IR (Resistência ao impacto) de 24,5 Nm de acordo com EN ISO 6272-1, com resistência ao desgaste 
Taber e perda de massa de 128 mg de acordo com EN 5470-1, com resistência ao choque térmico entre 125 ° C e -60 ° C 
de acordo com a norma EN 13687-5, com resistência a fissuras de classe A5 em método estático e com ponteamento de 
fissura > 2.500 μm em método dinâmico após 1.000 ciclos a -10 ° C de acordo com EN1062-7, comportamento ao fogo 
Broof t1 de acordo com EN 13501-5 + A1 parte 5, com resistência a ataques químicos fortes de acordo com o padrão EN 
13529, onde após 3 dias em contato com reagentes, como: gasolina, diesel, óleo de motor, ácido acético a 10%, ácido 
sulfúrico a 20%, hidróxido de sódio a 20%, cloreto de sódio a 20%, não se observa alteração na membrana; com um 
rendimento ≥ 2,2 Kg / m2 e uma espessura de cerca de 2 mm; aplicação da camada protetora e rodagem composta por 
uma resina de poliuretano bi-componente AUTONIVELANTE DANOFLOOR® PU 300, isento de solventes, elástica e 
resistente ao tráfego, aplicada manualmente por rodo ou talocha dentada, com um consumo de um 1,2 kg /m2, e em 
fresco, polvilhar com agregados inertes DANOQUARTZ® 0,3-0,8 mm até à saturação (cerca de 4 kg /m2.); remover o 
agregado não aderido e aplicar outra camada de selagem final DANOCOAT® PAS 700 à base de resina poliaspártica com> 
95% de teor de sólidos, para manter um efeito estético durável e resistente à cor UV, com um rendimento aproximado 
de 500 g /m2. . Inclui parte proporcional com: encontros com paramentos elevando a impermeabilização a 20 cm na 
vertical no acabamento da cobertura formado por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS em forma de meia cana 
no encontro horizontal/vertical; Banda de reforço autoadesivo em fibra DANOBAND® BUTYL, 75 mm de largura; Primário 
DANOPRIMER® PU2K; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada protetora e de rodagem DANOFLOOR 
PU 300; Agregado de sílica DANOQUARTZ; camada de finalização DANOCOAT® PAS 700; Perfil metálico DANOSA® fixado 
mecanicamente na parede e cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre a parede e o perfil metálico. Encontros 
com sumidouros constituídos por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GREY; Banda de reforço autoadesivo 
DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo de escoamento de água DANOSA® pré-fabricado de diâmetro necessário; 
Primário DANOPRIMER® PU2K; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada protetora e rodagem 
DANOFLOOR PU 300; Agregado de sílica DANOQUARTZ; camada de finalização DANOCOAT® PAS 700; aplicadas estas 
últimas quatro camadas até ao interior do ralo de saída de água. Produtos com marcação CE europeia de acordo com EN 
1504-2 e sistema de impermeabilização certificado pela Avaliação Técnica Europeia (ETE) nº 17/0401. 

Quantidade Unidades Descrição Preço (€) Subtotal (€) 

0,20 h Encarregado 15,00  3,00  

0,32 h Oficial de primeira 8,00  2,56  

0,60 h Especialista 8,00  4,80  

0,20 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  6,80  

0,30 kg Primário DANOPRIMER PU2K 9,75 2,93  

2,20 kg Membrana de poliurea pura DANOCOAT 250 8,15 17,93  

1,20 kg Camada de proteção e rodagem DANOFLOOR PU 300 8,66 10,39  

4,00 kg Área de sílica DANOQUARTZ 0,45 1,80  

0,50 kg Camada de selagem poliaspártico DANOFLOOR PAS 700 25,69 12,85  

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com 
paramentos, encontros com sumidouros e recantos e 
esquinas 

63,89 3,15  

0,01 % Medios auxiliares... (€ s/total) 67,09 0,66  

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 49,09 1,47  

   TOTAL PART. (€) 68,34  
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TABULEIRO DE PONTE (TVP1)   

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   
Acabamento: Mistura betuminosa a quente   
Suporte: Betão    
     
Tabuleiro de ponte composto por: limpeza e preparação do suporte usando meios mecânicos para fresagem ou 
granilhagem da superfície, reparar irregularidades e selar fissuras; Aplicação de uma camada de primário DANOPRIMER® 
EP, de base epóxi bi-componente, para melhorar a consolidação, selagem e aderência do suporte, com resistência à 
aderência por tração de 3,8 MPa de acordo com EN 13892-8, isentos de solventes e cura rápida a baixas temperaturas, 
aplicação manual com rolo com um rendimento aproximado de 300 a 500 g / m2, dependendo da porosidade do 
suporte; Após a cura do primário, aplicação da membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250 à base de poliureia 
pura bi-componente, totalmente aderida ao suporte e aplicada por projeção a quente de proporção de volume 1: 1, 
isenta de solventes e plastificantes, com 100% de teor em sólidos, cura em apenas 5 segundos, com resistência à tração> 
21 MPa e alongamento à rotura> 400% de acordo com EN ISO 527-1, aderência à tração de 4 MPa de acordo com EN 
1542, resistência ao impacto sem fissuras com altura de queda > 2,500 mm e valor de IR (Resistência ao impacto) de 24,5 
Nm de acordo com EN ISO 6272-1, com resistência a desgaste Taber e perda de massa de 128 mg de acordo com EN 
5470-1, com resistência ao choque térmico entre 125ºC e - 60ºC de acordo com a norma EN 13687-5, com resistência de 
fissura classe A5 em método estático, e com ponteamento de fissura > 2,500 μm em método dinâmico após 1.000 ciclos 
a -10 ° C de acordo com EN1062-7, comportamento ao fogo Broof t1 de acordo com EN 13501-5 + A1 parte 5, com 
resistência a ataques químicos fortes de acordo com o padrão EN 13529, onde após 3 dias em contato com reagentes 
como: gasolina, diesel, óleo de motor, ácido acético a 10%, ácido sulfúrico a 20%, hidróxido de sódio a 20%, cloreto de 
sódio a 20%, não se observa alteração na membrana; com um rendimento ≥ 2,2 Kg/m2, e uma espessura de cerca de 2 
mm; Aplicação de camada protetora e rodagem formada por uma resina de monocomponente de poliuretano 
DANOCOAT® TACK COAT, isenta de solventes e plastificantes, elástica e resistente ao tráfego rodoviário, aplicada 
manualmente por meio de rodo ou talocha dentada, com um consumo de 600 g / m2 e na camada ainda fresca, polvilhar 
o agregado DANOQUARTZ® de 0,6 - 1,2 mm até a saturação (aproximadamente 4 kg / m2); aplicação de uma rega 
asfáltico e aplicar a mistura betuminosa a quente (MBC) com uma espessura ≥ 8 cm após a compactação. Inclui parte 
proporcional de: encontros com paramentos elevando a impermeabilização de 20 cm na vertical no acabamento da 
cobertura formado por: cordão de selagem em meia cana com ELASTYDAN® PU 40 GRIS; Banda de reforço autoadesivo 
em fibra DANOBAND® BUTYL, 75 mm de largura; Primário DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização 
DANOCOAT® 250; camada de proteção e rodagem de DANOCOAT TACK; Agregado de sílica DANOQUARTZ; Perfil 
metálico DANOSA® fixado mecanicamente na parede e cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre a parede e o 
perfil metálico. Encontros com sumidouros constituídos por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GREY; Banda de 
reforço autoadesivo DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo de escoamento de água DANOSA® pré-fabricado de 
diâmetro necessário; primário DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; camada de 
proteção de rodagem DANOCOAT TACK; Agregado de sílica DANOQUARTZ; aplicadas estas últimas três camadas até ao 
interior do ralo de saída de água. Productos com marcação CE europeia de acordo com EN 1504-2. 
     
Quantidade Unidades Descrição Preço (€) Subtotal (€) 

0,16 h Encarregado 15,00  2,40  

0,28 h Oficial de primeira 8,00  2,24  

0,56 h Especialista 8,00  4,48  

0,16 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  5,44  

0,50 kg Primário DANOPRIMER EP 9,93 4,97  

2,20 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15 17,93  

0,60 kg Camada de proteção de rodagem DANOCOAT TACK COAT 10,71 6,43  

4,00 kg Areia de sílica DANOQUARTZ 0,45 1,80  

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com 
paramentos, encontros com sumidouros, recantos e esquinas 

46,40 2,28  

0,01 % Meios auxiliares... (€ s/total) 48,72 0,48 

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 33,44 1,00  

   TOTAL PART. (€) 49,45  
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DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL (DEP3)   

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   
Acabamento: Membrana não intemperie   
Suporte: Betão, argamassa, metal, grés antiácido ou fibra de vidro   
     
Depósito de água potável constituído por: limpeza e preparação prévia do suporte usando meios mecânicos para 
tratamento da superfície, reparar irregularidades e selar fissuras; Aplicação de uma camada de primário DANOPRIMER® 
EP, de base epóxi bi-componente, para melhorar a consolidação, selagem e aderência do suporte, com resistência à 
aderência por tração de 3,8 MPa de acordo com EN 13892-8, isentos de solventes e cura rápida a baixas temperaturas, 
aplicação manual a rolo com um rendimento aproximado de 300 a 500 g / m2, dependendo da porosidade do suporte; 
Após a cura do primário, aplicação da membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250 à base de poliureia pura bi-
componente, totalmente aderida ao suporte e aplicada por projeção a quente em proporção de volume 1: 1, isenta de 
solventes e plastificantes, com 100% de teor de sólidos, cura em apenas 5 segundos, com resistência à tração> 21 MPa e 
alongamento a rutura> 400% de acordo com EN ISO 527-1, aderência à tração de 4 MPa de acordo com EN 1542, 
resistência ao impacto sem fissuras com altura de queda> 2,500 mm e valor de IR (Resistência ao impacto)  de 24,5 Nm 
de acordo com EN ISO 6272-1, com resistência a desgaste Taber e perda de massa de 128 mg de acordo com EN 5470-1, 
com resistência ao choque térmico entre 125 ºC e -60 ºC de acordo com a EN 13687-5, com resistência a fissuras classe 
A5 em método estático, e com ponteamento de fissura > 2.500 μm em método dinâmico após 1.000 ciclos a -10ºC de 
acordo com EN1062-7, comportamento ao fogo Broof t1 de acordo com EN 13501-5 + A1 parte 5, com resistência a 
ataques químicos fortes de acordo com EN 13529, onde após 3 dias em contato com reagentes como: gasolina, diesel, 
óleo de motor, ácido acético a 10%, ácido sulfúrico a 20%, hidróxido de sódio a 20%, cloreto de sódio a 20%, não se 
observa alteração na membrana; com um rendimento ≥ 2,5 Kg / m2 e uma espessura de cerca de 2,4 mm. Inclui parte 
proporcional de: encontros com paredes que elevam a impermeabilização no acabamento do chão e as entradas de 
enchimento formadas por: cordão de selagem em meia cana com ELASTYDAN® PU 40 GRIS; Banda de reforço 
autoadesivo em fibra DANOBAND® BUTYL, 75 mm de largura; primário DANOPRIMER® EP; Membrana de 
impermeabilização DANOCOAT® 250; Perfil metálico DANOSA® fixado mecanicamente na parede e cordão de selagem 
ELASTYDAN® PU 40 GRIS entre a parede e o perfil metálico. Encontros com sumidouros constituídos por: cordão de 
selagem ELASTYDAN® PU 40 GREY; Banda de reforço autoadesivo DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo de 
escoamento de água DANOSA® pré-fabricado de diâmetro necessário soldado à banda de reforço; Primário 
DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; aplicadas estas duas últimas camadas até o 
interior do ralo de saída de água. Adequado para contato com água potável, de acordo com os requisitos estabelecidos 
no Real Decreto 140/2003 espanhol e adequado para contato com produtos alimentares de acordo com EN 1186-3, que 
inclui o método de teste para a migração global de componentes em simuladores de alimentos aquosos por imersão 
total. Productos com marcação CE europeia de acordo com EN 1504-2.  
     
Quantidade Unidades Descrição Preço (€) Subtotal (€) 

0,20 h Encarregado 15,00  3,00  

0,32 h Oficial de primeira 8,00  2,56  

0,60 h Especialista 8,00  4,80  

0,20 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  6,80  

0,50 kg Primário DANOPRIMER EP 9,93 4,97  

2,50 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15 20,38  

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com 
paramentos, encontros com sumidouros, recantos e 
esquinas 

43,34 2,13  

0,01 % Meios auxiliares... (€ s/total) 45,51 0,45  

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 27,51 0,83  

   TOTAL PART. (€) 45,90  
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PISCINAS (PSC1)    

Impermeabilização: Membrana de base poliureia projetada   
Acabamento: Membrana intempérie com resina poliaspártica resistente a raios UV   
Suporte: Betão, pastilha ou fibra de vidro   
     
Piscina constituida por: limpeza e preparação prévia do suporte usando meios mecânicos lixagem ou fresagem da 
superfície, reparar irregularidades e selar fissuras; Aplicação de uma camada de primário DANOPRIMER® EP, de base 
epóxi bi-componente, para melhorar a consolidação, selagem e aderência do suporte, com resistência à aderência por 
tração de 3,8 MPa de acordo com EN 13892-8, isentos de solventes e cura rápida a baixas temperaturas, aplicação 
manual a rolo com um rendimento aproximado de 300 a 500 g / m2, dependendo da porosidade do suporte; Após a cura 
do primário, aplicação da membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250 à base de poliureia pura bi-componente, 
totalmente aderida ao suporte e aplicada por projeção a quente em proporção de volume 1: 1, isenta de solventes e 
plastificantes, com 100% de teor de sólidos, cura em apenas 5 segundos, com resistência à tração> 21 MPa e 
alongamento à rotura> 400% de acordo com EN ISO 527-1, aderência à tração de 4 MPa de acordo com EN 1542, 
resistência ao impacto sem fissuras com altura de queda> 2,500 mm e valor de IR (Resistência ao impacto) de 24,5 Nm de 
acordo com EN ISO 6272-1, com resistência a desgaste Taber e perda de massa de 128 mg de acordo com EN 5470-1, com 
resistência ao choque térmico entre 125 ºC e -60 ºC de acordo com a EN 13687-5, com resistência a fissuras classe A5 em 
método estático, e com ponteamento de fissura > 2.500 μm em método dinâmico após 1.000 ciclos a -10ºC de acordo 
com EN1062-7, comportamento ao fogo Broof t1 de acordo com EN 13501-5 + A1 parte 5, com resistência a ataques 
químicos fortes de acordo com EN 13529, onde após 3 dias em contato com reagentes como: gasolina, diesel, óleo de 
motor, ácido acético a 10%, ácido sulfúrico a 20%, hidróxido de sódio a 20%, cloreto de sódio a 20%, não se observa 
alteração na membrana; com um rendimento ≥ 2,2 Kg / m2, e uma espessura de cerca de 2 mm; Aplicação da camada de 
selagem final DANOCOAT® PAS 600 à base de resina poliaspártica bi-componente com> 95% de teor em sólidos, para 
manter um efeito estético de cor durável e resistente a UV, com alta resistência química para estar em imersão 
permanente, e um rendimento aproximado de 250 g / m2. Inclui parte proporcional de: encontros com paredes que 
elevam a impermeabilização no acabamento do chão e as entradas de enchimento formadas por: cordão de selagem em 
meia cana com ELASTYDAN® PU 40 GRIS; Banda de reforço autoadesivo em fibra DANOBAND® BUTYL, 75 mm de largura; 
Primário DANOPRIMER® EP; Membrana de impermeabilização DANOCOAT® 250; Camada de selagem Poliaspártica 
DANOCOAT® PAS 600. Encontros com sumidouros formados por: cordão de selagem ELASTYDAN® PU 40 GREY; Banda de 
reforço autoadesivo DANOBAND® BUTYL 75 mm de largura; Ralo de escoamento de água DANOSA® pré-fabricado de 
diâmetro necessário soldado à banda de reforço; primários DANOPRIMER® EP; Membrana de finalização DANOCOAT® 
250; camada de selagem Poliaspártica DANOCOAT® PAS 600; aplicadas estas três últimas camadas até o interior do ralo 
de saída de água. Productos com marcação CE europeia de acordo com EN 1504-2. 

     
Quantidade Unidades Descrição Preço (€) Subtotal (€) 

0,20 h Encarregado 15,00  3,00  

0,32 h Oficial de primeira 8,00  2,56  

0,60 h Especialista 8,00  4,80  

0,20 h Equipa de projeção de poliureia 34,00  6,80  

0,50 kg Primário DANOPRIMER EP 9,93 4,97  

2,20 kg Membrana de poliureia pura DANOCOAT 250 8,15 17,93  

0,25 kg Camada de selagem poliaspártico DANOCOAT PAS 600 22,26 5,57  

0,05 % Tratamento de pontos singulares: Encontros com paramentos, 
encontros com sumidouros, recantos e esquinas 

46,46 2,28  

0,01 % Meios auxiliares... (€ s/total) 48,78 0,48  

0,03 % Custos indirectos... (€ s/total) 30,78 0,92  

   TOTAL PART. (€) 49,30  
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ANEXO II: REFERÊNCIAS DE OBRAS 

 
NTV8. Cobertura plana não transitável. 
Hospital Conde Bertiandos. Ponte de Lima (Portugal) 

 
TPC3. Cobertura plana transitável para uso público. 
Vila Real (Portugal) 

 
NTV9. Cobertura técnica não transitável. 
Vila do Conde (Portugal) 

 
NTV8. Cobertura plana não transitável. 
Hospital Santa Luzia, Viana do Castelo (Portugal) 

 
TPC3. Cobertura plana transitável para uso público. 
Chaves (Portugal) 

 
INC5. Cobertura inclinada intempérie. 
Instalações desportivas Colégio La Salle, Barcelos (Portugal) 

 
NTV8. Cobertura plana no transitável. 
Industria química, com partículas em suspenção (Portugal) 

 
TVH3. Cobertura plana para veículos. 
Estacionamento Municipal de Troistorrent (Suiza) 
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TPC3. Cobertura plana transitable para uso público. 
Aparthotel Galeón. Madrid (España) 

 
NTV9. Cobertura técnica plana no transitavel. 
Edificio oficinas, Madrid. (España) 

 
NTV9. Cobertura técnica plana não transitável. SRI 106. 
Edificio MAPFRE, Madrid. (España) 

 
TVH2. Cobertura plana para veículos. 
Estacionamento Supermercado Mercadona Oviedo (España) 

 
NTV8. Cobertura plana não transitável. 
Tribuna Campo de futebol de Calafell. Tarragona (España) 

 
DEP3. Depósitos. Cubetos de retención secundaria. 
Industria química Guadalajara (España) 

 
PSC1. Piscinas. Fonte decorativa. 
Parque Jurado Lorca, Velez-Málaga (España) 

 
TVP1. Tabuleiro de ponte. 
Ponte do Palacio de La Moncloa, M-30, Madrid (España) 
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