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LINHA COLOCAÇÃO / Preparação de Suportes de Colocação

Perfil pingadeira em alumínio pintado em cinza com superfície total à vista 
de 67 mm e rebordo sobre o ladrilho de 10 mm, com aba de fixação debaixo 
dos ladrilhos, a utilizar nos sistemas Laminados Kerakoll®. Dotado das peças 
especiais Aquaform DC ângulo exterior e Aquaform DL remate pingadeira.

Aquaform D

Aplicação
Antes de proceder à fixação da pingadeira, verificar a regularidade do ângulo da betonilha e eventualmente rectificar com produtos da 
linha Keralevel®.
Se o perfil tiver de ser cortado, limar as irregularidades antes da sua fixação para evitar cortes e para um posicionamento mais fácil do 
Aquaform DL, remate pingadeira.

1  Posicionar o Aquaform DC, ângulo para 
pingadeira, na correspondência dos ângulos 
da betonilha e fixar mecanicamente o ângulo à 
betonilha com pregos de aço.

2  Posicionar o Aquaform DL e fixar mecanicamente 
o Aquaform D à betonilha com pregos de aço . 

3  Fixar os perfis de modo a obter uma junta com 
cerca de 5 mm entre peças adjacentes e entre o perfil e as peças angulares. Posicionar o Aquaform DL para cobrir a junta entre os 
perfis.

Laminado Sem Limites® 1 

1  Após a fixação mecânica da pingadeira Aquaform 
D, aplicar o Nanoflex® Sem Limites® sobre a aba 
furada da pingadeira fixada à betonilha numa 
largura suficiente para a colagem da banda 
Aquastop 70.

2  Aplicar as bandas sobre o impermeabilizante 
fresco seguindo o rebordo vertical da pingadeira. 
Exercer uma forte pressão e alisar para garantir a 
colagem total das bandas, evitando a formação de pregas na banda. 

3  Durante a aplicação da segunda demão de Nanoflex® Sem Limites®, cobrir devidamente as bandas. Prever juntas elásticas com 
pelo menos 5 mm de largura para dessolidarizar o pavimento do rebordo da pingadeira Aquaform D.

INDICAÇÕES DE USO

Destinos de utilização
Varandas e terraços exteriores de qualquer dimensão.

Realização de perfil pingadeira ao longo de frentes abertas de terraços e varandas nos sistemas Laminados Kerakoll®.

CAMPOS DE APLICAÇÃO

• Material anticorrosivo, pintável

• Revestimento em pó de poliéster com espessura de 60 
µm

• Aba pré-furada para facilitar a fixação

PLUS PRODUTO
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Laminado Sem Limites® 2 

1  Após a fixação mecânica da pingadeira Aquaform 
D, aplicar o gel-adesivo H40® sobre a aba furada 
da pingadeira fixada à betonilha numa largura 
suficiente para a colagem da banda Aquastop 100.

2  Aplicar as bandas sobre o gel-adesivo seguindo o 
rebordo vertical da pingadeira. Exercer uma forte 
pressão e alisar para garantir a colagem total das 
bandas, evitando a formação de pregas na banda. 

3  Durante a aplicação da segunda demão de Nanoflex® Sem Limites®, cobrir devidamente as bandas. Prever juntas elásticas com 
pelo menos 5 mm de largura para dessolidarizar o pavimento do rebordo da pingadeira Aquaform D.

Laminado No Crack 3

Após a fixação mecânica da pingadeira Aquaform D, aplicar as telas Green-Pro de modo a realizar uma junta de cerca de 5 mm entre 
as telas e o rebordo da pingadeira.

1  Aplicar o selante Aquastop Fix sobre a aba furada do Aquaform D e sobre o Green-Pro numa largura suficiente para a fixação do 
Aquastop 100, tendo o cuidado de preencher as 
cavidades circulares.

2  Fixar o Aquastop 100 sobre o selante fresco 
seguindo o rebordo vertical do Aquaform D. 
Exercer uma forte pressão e alisar para garantir 
a selagem total do Aquastop 100, evitando a 
formação de pregas na banda. 

3  Prever juntas elásticas com pelo menos 5 mm de largura para dessolidarizar o pavimento do rebordo do Aquaform D.

INDICAÇÕES DE USO

21 3

Material  alumínio
Cor cinza RAL 7038
Espessura e tipo de pintura 60 µm com pó de poliéster
Comprimento perfil 2,7 m
Altura total 67 mm
Altura de rebordo sobre ladrilho 10 mm
Largura da aba de fixação 75 mm
Aquaform DC ângulo pingadeira 250x250 mm
Aquaform DL remate pingadeira 50x67 mm

DADOS TÉCNICOS SEGUNDO A NORMA DE QUALIDADE KERAKOLL

Fornecimento e aplicação de perfil pingadeira em alumínio pintado na cor cinza RAL 7038, altura total 67 mm, altura do rebordo sobre o 
ladrilho de 10 mm, dotado de ângulo exterior e remate tipo Aquaform D da Kerakoll Spa. Posicionar o perfil e os eventuais ângulos ao 
longo das frentes abertas e fixá-los com pregos de aço à betonilha. 

ESPECIFICAÇÃO
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Os dados relativos à classificação Eco e Bio são referidos no GreenBuilding Rating® Manual 2014. As presentes informações foram actualizadas em Janeiro de 2019; determina-se que as mesmas podem ser sujeitas a integrações e/ou 
variações no tempo por parte da KERAKOLL SpA; para essas eventuais actualizações, pode ser consultado o site www.kerakoll.com. A KERAKOLL SpA responde, portanto, pela validade, actualidade e actualização das próprias informações 
apenas se retiradas directamente do seu site. A ficha técnica é redigida com base nos nossos melhores conhecimentos técnicos e de aplicação. Não podendo, no entanto, intervir directamente nas condições das obras e sobre a execução 
dos trabalhos, constituem indicações de carácter geral que de modo algum vinculam a nossa Empresa. Aconselha-se, portanto, um ensaio prévio a fim de verificar a idoneidade do produto à utilização prevista.

KERAKOLL PORTUGAL S.A.
Núcleo Empresarial da Venda do Pinheiro
Quinta dos Estrangeiros, Bloco 2 - Fracção 97
2665-602 Venda do Pinheiro MFR - Portugal
Tel +351 21 986 24 91 - Fax +351 21 986 24 92
info@kerakoll.pt - www.kerakoll.com

ISO 9001
CERTIFIED
IT10/0321
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ESQUEMA TÉCNICO

- Produto para uso profissional
- respeitar eventuais normas e regulamentos nacionais
- consultar o folheto técnico Laminados Kerakoll® disponível em www.kerakoll.com
- para mais informação, consultar o Kerakoll Worldwide Global Service +351 21 986 24 91 - info@kerakoll.pt

ADVERTÊNCIAS


