
COBERTURAS
Sarnafil® TG 76 FSA
MEMBRANA AUTO-ADERIDA PARA SISTEMAS DE COBERTURAS EXPOSTAS



Reduzindo até 50% nas necessidades de utilização de colas, Sarnafil® auto-aderida 
é uma solução de aplicação rápida e simples, para aplicadores, especificadores e 
donos de obra.

A capacidade de aderência quase instantânea reflete-se numa redução de tempo 
de execução e de custos, para as várias partes envolvidas no projeto.

Sarnafil® auto-aderida foi desenvolvida pela Sika® Sarnafil® e incorpora todos os 
elevados critérios de desempenho associados à empresa, que tem demonstrado a 
qualidade das suas membranas de impermeabilização ao longo de 50 anos.

O método de aplicação da Sarnafil® auto-aderida proporciona uma resistência 
instantânea aos ventos resultado das características da cola na camada de base.
Esta membrana multi-camada para a impermeabilização de coberturas é fabricada 
com poliolefina (TPO) flexível de qualidade premium, que incorpora uma armadura 
de vidro não tecida, proporcionando estabilidade dimensional e uma cola em 
conjunto com um feltro de poliéster que compõe a camada de base.

Esta membrana contém estabilizadores aos raios UV e retardador de chama, 
permitindo a sua aplicação em situações de contacto com os factores ambientais, 
de acordo com a Declaração de Desempenho e da Marcação CE BS EN 13956. 

Sarnafil® TG 76 FSA

SARNAFIL® TG 76 FSA é uma membrana auto-aderida, soldável 
a ar quente, que combina todas as características tradicionais das 
membranas de impermeabilização de coberturas e as vantagens 
das membranas Sarnafil® com uma rápida e fácil aplicação, 
resultado da elevada capacidade de fixação por aderência.

MEMBRANA AUTO-ADERIDA 
PARA SISTEMAS DE COBERTURAS EXPOSTAS
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PRIMÁRIO 780
 ́ Primário isento de COV
 ́ Cura rápida
 ́ Aderência a várias bases
 ́ Aplicação > 5°C

MEMBRANA Sarnafil® TG 76 FSA
 ́ TPO Sarnafil® Premium
 ́ Bege
 ́ Espessura 1,8 mm
 ́ Largura do rolo 2,00 m 

VANTAGENS
 ́ Sistema de colagem isento de solventes
 ́ Processo rápido e económico
 ́ Aderência instantânea após aplicação
 ́ Adere a uma gama variada de bases
 ́ Fácil aplicação
 ́ Elevado desempenho estético
 ́ Baseado na tecnologia comprovada Sarnafil TPO

BASE
 ́ EPS 
 ́ PIR/PUR
 ́ OSB/Placas de derivados de madeira
 ́ Lã mineral 
 ́ Painéis Sandwich 
 ́ Betão

UTILIZAÇÃO, CARACTERÍSTICAS E VANTAGENS

Sarnafil® TG 76 FSA

Adequada para obra nova ou reabilitação com 
bases em adequadas condições, Sarnafil® auto-
aderida apresenta uma banda, próxima do bordo, 
isenta de revestimento, permintido a adequada 
soldadura nas zonas de sobreposição de panos.

Sem estar sujeita a tensões no seu processo de 
fabrico, a membrana é dimensionalmente estável.
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APLICAÇÃO DESENROLAR - COLAR - SELAR - ESTÁ APLICADO!

Desenrolar o rolo, alinhado e corretamente posicionado, 
considerando as sobreposições.

Dobre metade da membrana. Cortar a película de proteção da 
camada base em toda a largura. 

Remover a película de proteção da camada de base, até meio 
da membrana. Dispor sobre a base. É recomendada a utilização 
de uma escova ou espátula para evitar bolhas. Repetir o 
procedimento na outra metade da membrana.

Após disposição da membrana, utilizar um rolo de pesos para 
pressionar a membrana adequadamente à base.

Sarnafil® auto-aderida... vemo-nos no próximo trabalho!

METEDOLOGIA DE APLICAÇÃO

Sarnafil® TG 76 FSA



São aplicáveis as condições gerais de venda mais recentes.
Consulte a ficha do produto em vigor antes de qualquer utilização e processamento.

Na fábrica de Ovar

SIKA PORTUGAL, SA
Rua de Santarém, 113
4400-292 V.N.Gaia - Portugal
Tel.: +351 22 377 69 00 - Fax: +351 22 370 20 12
info@pt.sika.com - prt.sika.com

PERFIL CORPORATIVO DA SIKA AG

 ́ Presente em 5 continentes.
 ́ Em 99 países.
 ́ Mais de 190 unidades de produção e de comercialização.
 ́ Um universo de cerca de 17.000 funcionários.

A Sika AG, com sede em Baar, na Suíça, é uma empresa especialista 
em produtos químicos. A Sika fornece o setor da construção civil e 
o da indústria, onde se inserem várias indústrias de transformação 
(automóveis, autocarros, camiões, produção ferroviária, energia solar, 
energia eólica e tecnologias para fachadas). 
As gamas de produtos e soluções da Sika apresentam aditivos de alta 
qualidade para betão, argamassas especiais, selantes e adesivos, reforço 
de materiais, sistemas de reforço estrutural, pavimentos industriais 
e decorativos, impermeabilizantes, assim como revestimentos de 
impermeabilização para coberturas. 
Criada em 1957, a Sika Portugal está presente em todo o país, contando 
com três delegações de apoio. Possui sede em Vila Nova de Gaia, serviços 
técnico-comerciais em Lisboa e a unidade de produção, logística e I&D em 
Ovar. 
Em 2016, o volume de negócio do grupo Sika ascendeu a 5,4 mil milhões 
de EUR.
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