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FICHA DE DADOS DO PRODUTO

Sikaplan® WT 4220-15 C
Membrana de impermeabilização (1,5 mm) à base de TPO para reservatórios de água

DESCRIÇÃO DO PRODUTO
Sikaplan® WT 4220-15 C é uma membrana de imper-
meabilização com 1,5 mm de espessura. Esta membra-
na contém uma camada de reforço e é à base de poli-
olefina flexível (TPO-PE).

UTILIZAÇÕES
O produto é indicado para:

Impermeabilização de reservatórios de água potável 
e não potável. 

▪

Nota:
Não utilizar o produto em zonas em que fique expos-
to à intempérie e a raios UV.  

▪

O produto não é adequado para contacto permanen-
te com líquidos a temperaturas superiores a +40 °C.

▪

O produto não é resistente ao contacto frequente ou 
permanente com água cuja dosagem de cloro exceda 
os 0,8 mg/l.

▪

CARACTERÍSTICAS / VANTAGENS
Certificado para o contacto com água potável ▪
Fácil limpeza e pouca manutenção▪
Desempenho comprovado ao longo de décadas▪
Sem fungicidas, metais pesados, halogéneos ou plas-
tificantes

▪

Boa resistência ao envelhecimento▪
Boa resistência à degradação microbiológica▪
Elevada resistência à tração e alongamento▪
Flexível a temperaturas baixas▪
Adequado para contacto com águas com acidez ▪

CERTIFICADOS / NORMAS
Marcação CE e Declaração de Desempenho de acor-
do com a  EN 13361 — Membranas geossintéticas — 
Características para utilização na construção de re-
servatórios e barragens

▪

Marcação CE e Declaração de Desempenho de acor-
do com a  EN 13967 — Membranas de impermeabili-
zação flexíveis - impermeabilização para impedir a 
ascensão capilar da água

▪

Aprovação de Material segundo Regulação da Água 
BS 6920-1 (WRAS UK)

▪

DADOS DO PRODUTO

Base química TPO/PE

Fornecimento Largura do rolo 2 m
Comprimento do rolo 20 m 

Tempo de armazenamento 5 anos desde a data de fabrico

Armazenagem e conservação O produto deve ser armazenado na embalagem original, fechada e sem 
danos, em condições secas e com temperaturas entre +5 °C e +35 °C. Ar-
mazenar na horizontal e protegido da exposição direta às intempéries. Não 
empilhar paletes durante o transporte ou armazenagem. Ver embalagem.

Aspecto / Cor Textura da superfície liso
Cor azul
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Espessura efetiva 1,50 mm (-0,07 mm / +0,15 mm) (EN 1849-2)

Massa por unidade de área 1,30 kg/m² (-0,06 kg/m² / +0,13 
kg/m²)

(EN 1849-2)

INFORMAÇÃO DO SISTEMA

Estrutura do sistema Produtos auxiliares:
Sikaplan® WT 4220-15 C Felt▪
Sikaplan® WT 4220-18 H▪
Sikaplan® W Felt 300 Biocide▪
Sikaplan® WT External/Internal Corner preformed 90° PE▪
Sikaplan® W Flat Profile Stainless Steel▪
Sikaplan® WT Fixation Plate PE▪
Sarnafil® T Prep▪
Sarnafil® T Clean▪

DADOS TÉCNICOS

Resistência ao impacto Método A, para peso de 
queda de 500 g

Estanquidade para uma al-
tura de queda de 600 mm

(EN 12691)

Resistência a cargas estáticas Sem perfuração a 20 kg durante 24 h (EN 12730)

Resistência à perfuração estática 2,85 kN ± 0,45 kN (EN ISO 12236)

Resistência à tração Longitudinal (MD) 18,5 N/mm² ± 2,5 N/mm²
Transversal (CMD) 15,0 N/mm² ± 2,0 N/mm²

(EN ISO 527-3)

Longitudinal (MD) 18,5 N/mm² ± 2,5 N/mm²
Transversal (CMD) 15,0 N/mm² ± 2,0 N/mm²

(EN 12311-2)

Alongamento à rotura Longitudinal (MD) > 480 %
Transversal (CMD) > 480 %

(EN ISO 527-3)

Resistência à propagação do rasgo Longitudinal (MD) 770 N ± 77 N
Transversal (CMD) 800 N ± 80 N

(EN 12310-1)

Resistência da junta ao corte > 300 N/50mm (EN 12317-2)

Capacidade de dobragem a baixa tem-
peratura

Sem fissuras a -40 °C (EN 495-5)

Impermeabilidade Método B: 24 horas a 60 
kPa

Aprovado (EN 1928)

Resistência a agentes microbiológicos Mudança de resistência à 
tração (envelhecido 16 se-
manas)

< 15 % (MD/CMD)

Mudança no alongamento 
(envelhecido 16 semanas)

< 15 % (MD/CMD)

(EN 12225)

Durabilidade de estanqueidade contra 
agressão química

Hidróxido de cálcio, com 28 
dias a +23 °C, testado 24 
horas a 60 kPA

Aprovado (EN 1847)

Durabilidade de estanqueidade contra 
o envelhecimento

Envelhecido 12 semanas, a 
70 °C, testado 24 horas a 
60 kPa

Aprovado (EN 1296)

Reação ao fogo Classe E (EN 13501-1)
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VALOR BASE
Todos os dados técnicos referidos nesta Ficha de Pro-
duto são baseados em ensaios laboratoriais. Resulta-
dos obtidos noutras condições podem divergir dos 
apresentados, devido a circunstâncias que não pode-
mos controlar.

ECOLOGIA, SAÚDE E SEGURANÇA
De acordo com o artigo 3º do Regulamento (CE) n.º 
1907/2006 REACH este produto é um artigo. Este pro-
duto não contém substâncias que sejam intencional-
mente libertadas em condições normais ou razoavel-
mente previsíveis de utilização. De acordo com o arti-
go 31º do mesmo regulamento, não é necessária ficha 
de dados de segurança para colocação no mercado, 
transporte ou utilização. Para uma utilização segura si-
ga as instruções dadas através da ficha de produto. 
Como base no nosso conhecimento actual, o produto 
não contém nenhuma Substância de Elevada Preocu-
pação (SVHC) listada no Anexo XIV do Regulamento 
REACH, nem nenhuma substância da Lista Candidata 
publicada pela Agência Europeia dos Produtos Quími-
cos(ECHA) em concentrações superiores a 0.1% 
(m/m).

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
IMPORTANTE
Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação
Seguir rigorosamente os procedimentos de aplicação e 
manutenção definidos nos Manuais de Aplicação e ins-
truções de trabalho que devem ser sempre ajustados 
às condições reais do local.

QUALIDADE DA BASE

Para informação sobre qualidade / tratamento da ba-
se, consultar:

Manual de Aplicação: Membrana Sikaplan® WT 
4220 para impermeabilização de reservatórios de 
água potável

▪

APLICAÇÃO

Para informação sobre a aplicação, consultar:
Manual de Aplicação: Membrana Sikaplan® WT 
4220 para impermeabilização de reservatórios de 
água potável

▪

IMPORTANTE
Aplicação por pessoal qualificado
A aplicação desta membrana só deve ser realizada por 
profissionais formados e/ou aprovados pela Sika®, 
com experiência neste tipo de aplicação.
IMPORTANTE
Ventilação em espaços confinados
Assegurar boa ventilação quando aplicar este produto 
num espaço confinado.
IMPORTANTE
Testar a estanquidade à água
Após a aplicação, testar a estanquidade à água da es-
tanquidade de acordo com os requisitos especificados.

RESTRIÇÕES LOCAIS
Por favor, ter em atenção que o desempenho deste 
produto poderá variar ligeiramente de país para país, 
em função dos parâmetros regulamentares específicos 
de cada local. Por favor, consultar a Ficha de Produto 
para a descrição completa dos campos de aplicação.

NOTA LEGAL
A informação, e em particular as recomendações rela-
cionadas com aplicação e utilização final dos produtos 
Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no conheci-
mento e experiência dos produtos sempre que devida-
mente armazenados, manuseados e aplicados em con-
dições normais, e de acordo com as recomendações 
da Sika. Na prática, as diferenças no estado dos mate-
riais, das superfícies, e das condições de aplicação em 
obra são de tal forma imprevisíveis que nenhuma ga-
rantia a respeito da comercialização ou aptidão para 
um fim em particular, nem qualquer responsabilidade 
decorrente de qualquer relacionamento legal, pode-
rão ser inferidas desta informação, ou de qualquer re-
comendação por escrito, ou de qualquer outra reco-
mendação dada. O produto deve ser ensaiado para 
aferir a adequabilidade do mesmo à aplicação e fins 
pretendidos. Os direitos de propriedade de terceiros 
deverão ser observados. Todas as encomendas aceites 
estão sujeitas às nossas condições de venda e de en-
trega vigentes. Os utilizadores deverão sempre consul-
tar a versão mais recente e específica da nossa Ficha 
de Produto a que diz respeito, e que será entregue 
sempre que solicitada.

Sika Portugal, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V. N. de Gaia
Tel.: +351 223 776 900
prt.sika.com
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