
MOPLY N PLUS FV 3KG
MOPLY N PLUS FV é uma membrana impermeabilizante, de betume modificado com
polímeros plastómeros APP,com flexibilidade em frio (-10ºC) com armadura de fibra de vidro
(FV) e acabamento em filme termofusível em ambas as faces.
Também adicionamos o gofrado na face inferior de todas as membranas não protegidas da
gama.

VANTAGENS
• Maior flexibilidade e garantia de durabilidade. Melhor
comportamento às altas temperaturas e melhor flexibilidade em
frio(-10ºC) que conferem à membrana um envelhecimento mais
tardio.
• Sistemas duradouros e fiáveis. Melhora em sistemas, as
características da membrana que está formada pela membrana
principal, proporcionando uma grande estabilidade dimensional,
especialmente se a membrana principal está armada com
Polietileno (poliolefinas) PE ou Feltro de poliéster FP.
• Vantagens das membranas gofradas:
• Facilita a aplicação: rápido amolecimento do betume, mais rápida
colocação com necessidade de menos fogo.
• Sem afectar a armadura na aplicação.
• Rolos mais robustos
• Membranas mais maleáveis e flexíveis
• Membranas mais fáceis de aplicar em pontos de encontro,
remates e soleiras.

APLICAÇÃO

• Impermeabilização de muros, corte de humidades por capilaridade, barreira de vapor ou como membrana de sacrifício para melhorar
os sistemas monocamada das gamas Morterplas.
• Como membrana de sacrifício ou auxiliar mas ocasiões que seja requerida uma impermeabilização provisória.
• Como membrana de reforço complementar a uma solução monocamada ou bicamada em zonas singulares da cobertura, como podem
ser as zonas de transitáveis, acesso a zonas de máquinas, etc.
• Membrana para impermeabilizações multi-camada.

REGULAMENTAÇÃO

• Em conformidade com a norma EN 13707. Certificada com o marcado CE Nº 0099/CPR/A85/0065.
• Certificação voluntaria de Produto da Marca AENOR segundo a mesma norma europeia, em curso.
• Sistema de Qualidade de acordo com a ISO:9001
• Documento de Aplicação do LNEC em curso.

Impermeabilização Betuminosa APP
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COLOCAÇÃO EM OBRA

• SUPORTE: Deve apresentar uma superfície seca, firme,
regular, limpa e livre de materiais soltos.
• Pode ser aplicada totalmente aderida, semi-aderida ou flutuante.
Para aderir a membrana ao suporte este deve ser imprimado
previamente com EMUFAL I, EMUFAL N ou EMUFAL L. Uma vez
seco, adere-se a membrana a fogo.
• Aplica-se fogo da maneira mais homogénea possível (maior
calor represente maior retracção) ao longo da membrana sem
chegar à sobreposição, que se realizará posteriormente, uma vez
que é importante que a temperatura seja igual em toda a zona. A
aplicação da chama deve realizar-se até à abertura do poro do
filme antiaderente.
• As membranas dispõem-se de maneira que num mesmo ponto
não coincidam mais de três membranas
• As sobreposições realizam-se a fogo, com uma largura mínima
de 8 cm.
• A membrana superior deverá estar totalmente aderida à inferior
e é colocada mantendo o mesmo sentido e de maneira que a
sobreposição fique aproximadamente centrada na membrana
inferior.
• A aplicação em obra e a definição dos detalhes será realizada
de acordo com as indicações do departamento técnico de Texsa.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CHARACTERISTICS Test Method Unit MOPLY N PLUS FV 3 KG
External fire behaviour ENV 1187 - Broof(t1)
Fire reaction EN 13501-1:2002 (EN ISO

11925-2)
- E

Watertightness EN 1928:2000 (B) - Pass (10 kPa)
Maximum tensile strength (L x T) EN 12311-1 N/50 mm 350 ± 100 250 ± 100
Elongation (L x T) EN 12311-1 % NPD
Root penetration resistance EN 13948 - NE
Static load resistance EN 12730 (A) kg NPD
Impact resistance EN 12691:2006 mm NPD
Tear strength (nail) (L x T) EN 12310-1 N NE
Joint peel resistance EN 12316-1 N/50 mm NE
Joint shear resistance (L x T) EN 12317-1 N/50 mm NE
Artificial ageing by long-term
exposure to high temperature

EN 1296 12 sem/weeks EN 1109 / 1110 NE

Artificial ageing by long term
exposure to the combination of
UV radiation, high temperature
and water

EN 1297 EN 1850-1 NE

Flexibility at low temperature EN 1109 ºC ≤ -10
Hazardous substances -- -- PND

OTRAS CARACTERÍSTICAS

OUTRAS CARACTERÍSTICAS: Método de ensaio Unidade Valor
Defeitos aspecto EN 1850-1 - Aprovado
Rectilinearidade EN 1848-1 -
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