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FIXAÇÕES DRENTEX  

Pregos zincados para fixação das membranas DRENTEX e do 
PERFIL DRENTEX em qualquer superfície.

APLICAÇÃO 

 As FIXAÇÕES DRENTEX são usadas para 
fixar as membranas de drenagem da gama 
DRENTEX.  

 Também podem ser usadas para o remate do 
PERFIL DRENTEX no limite superior do 
sistema.  

REGULAMENTAÇÃO 

 Sistema de Qualidade de acordo com a 
ISO:9001. 

APLICAÇÃO EM OBRA 

PREGADO: 

 Estender a membrana com os alvéolos em 
direção à parede impermeabilizada.  

 Fixar a membrana DRENTEX com botões de 
fixação e pregos de aço FIXAÇÕES 
DRENTEX. O botão preenche o alvéolo. 

 Verificar que a membrana está bem instalada. 

 Fixar o PERFIL DRENTEX na borda superior 
da membrana e pregar com pregos de aço. 

 

PRECAUÇÕES 

Saúde, segurança e meio ambiente: 

 Não contém componentes perigosos. Cumpre 
com os requisitos em matéria de higiene, 
segurança e meio ambiente. Para mais 
informação, consulte a ficha de segurança. 

 

Rastreabilidade: 

 A rastreabilidade do produto é garantida por 
um código de produção na embalagem. 

APRESENTAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

*Nota: variável de acordo com a altura e área da parede 

 

 
FIXAÇÕES (PREGOS) 

Espessura (mm) 3,1 

Comprimento (mm) 35 

Un./caixa (prego+botão) 200 

Rendimento (un./m
2
) 3-5* 

Cores Preto 

VANTAGENS 

 Inoxidável.  

 Facilidade de colocação: 
- Aplicação com martelo ou pistola.  
- Tempo reduzido. 
- O botão adapta-se perfeitamente ao alvéolo 

da membrana alveolar DRENTEX. 

 Compatível com toda a gama DRENTEX 
 


