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São aplicáveis as condições gerais de Venda mais recentes. 
consulte as Fichas de produto antes de qualquer utilização e manuseamento dos produtos.

sistema para montagem de painéis fotovoltaicos em coberturas planas

roofing
sika® solarmount-1

Quem somos
sika ag, suiça, é uma companhia global especializada em produtos 
químicos.
a sika fornece produtos para o sector da construção assim para a 
indústria transformadora (automóvel, autocarros, carris, instalações 
solares e eólicas, fachadas). a sika é líder em materiais de selagem, 
colagem, impermeabilização, reforço e protecção de estruturas.
a gama de produtos sika engloba também aditivos para betão de el-
evada qualidade, argamassas para aplicação especializada, selantes e 
colas, impermeabilizações, materiais de reforço, sistemas de reforço 
estrutural, pavimentos industriais assim como coberturas e sistemas 
de impermeabilização.

Na fábrica de Ovar



1  instalação completa do sistema sika® solarmount-1 para 4 painéis fotovoltaicos.
2  apoios e sistema sika® solarclick.
3 detalhes de aplicação ver em métodos de aplicação sika.
4 ver instruções de aplicação sika.
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sika® solar mount-1 é um sistema aerodinâmico, com baixo 
peso, para a instalação de painéis fotovoltaicos em coberturas 
planas.
o sistema sika® solarmount-1 é constituído pelos seguintes 
componentes:

 ́ sistema de fixação de painéis fotovoltaicos (suporte com 
15º de inclinação);

 ́ sika® solarclick, fixadores em tpo ou pvc;
 ́ acessórios: (guias, deflectores de vento, grampos,              

parafusos).

os painéis fotovoltaicos e respectivos cabos, não fazem parte 
do sistema sika® solarmount-1.
existem variantes dos sistemas sika® solarmount-1, de 1 até 4 
painéis fotovoltaicos (1,65 m de comprimento), de acordo com 
os requisitos especificados. a selecção é realizada de acordo 
com as características locais do vento.

o sistema sika® solarmount-1 é distribuído exclusivamente 
pela centroplan gmbH.

sika® solarmount-1
sistema de fixação de painéis fotovoltaicos em coberturas planas, 

seguro e duradouro

descrição do sistema

fixação segura à membrana de impermeabilização da cobertura

fácil e rápida instalação

 ́ o principal componente do sistema sika® solarmount-1 é 
a fixação sika® solarclick. é produzido por moldagem por 
injecção dos mesmos materiais que as membranas de pvc 
e tpo. a compatibilidade química nas zonas de contacto 
fica assim assegurada, e não é necessária a aplicação de 
camadas de separação ou protecções adicionais.

 ́ o sistema de fixação sika® solarclick é fixo a cada apoio 
proporcionando uma área de contacto significativamente 
maior, que é importante para a distribuição uniforme da 
carga, tendo como objectivo a redução de cargas pontuais 
sobre o isolamento térmico. a acumulação de água nestas 
zonas é também reduzida.

 ́ a instalação do sistema sika® solarmount-1 não perfura a 
membrana de impermeabilização. a fixação sika® solarclick 
é realizada através de soldadura térmica, com equipamen-
to e parâmetros de soldadura adequados ao material da   
membrana de impermeabilização.

 ́ a instalação do sistema sika® solarmount-1 é modular – o 
que permite a sua acomodação a situações específicas em 

coberturas. variantes de 1 a 4 painéis em 2 a 7 apoios, são 
a configuração standard (por exemplo: sika® solar mount-1 
3.4: 3 painéis, 4 apoios.

 ́ existe um número limitado de componentes a serem          
instalados na cobertura – o que permite uma instalação  
rápida e fácil. todos os componentes são embalados em 
caixas em paletes, para uma redução logística.

 ́ é possível balastrar, mas não é necessário em todas 
as zonas da cobertura – o que torna o sistema sika®                   
solarmount-1 ideal para coberturas leves.

 ́ a carga imposta à cobertura, pelo sistema sika® solar-
mount-1 é de 10-15 kg/m2, incluindo o painél fotovoltaico. 
cargas localizadas podem ser superiores.

 ́ este valor (média sobre a área de cobertura) é calcula-

do através da soma do peso próprio do sistema sika®                 
solarmount-1, do balastro com lajetas e do peso dos 
módulos dos painéis fotovoltaicos, referente ao espaça-
mento entre linhas do painél. a distância entre as linhas 
dos painéis, para evitar o sombreamento, varia, dependendo 
da latitude geográfica, entre 1,5 e 2,5 metros, devendo ser 
seguidas as normas locais.

baixo peso adicional na cobertura
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