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ROOFTEX FV 100 
ROOFTEX FV 100 é um geotêxtil não tecido de fibra de vidro 
para a separação dos sistemas isolamento com o suporte. 
Também pode ser utilizado como camada de separação entre 
produtos de diferentes naturezas químicas. 
 

 
 

APLICAÇÃO 

 ROOFTEX FV 100 é especificamente 
recomendada para utilização como uma 
camada de separação entre a membrana de 
impermeabilização e o suporte de base. 

 Camada de separação entre o suporte e a 
barreira de vapor em sistemas flutuantes. 

 O seu comportamento à água, permite que 
esteja sob isolamento XPS em sistemas de 
isolamento de coberturas invertidas.  

 

 

 

 

REGULAMENTAÇÃO 

 Sistema de Qualidade de acordo com a 
ISO:9001. 

 VANTAGENS 

 Resistente a chamas. 

 Alta estabilidade dimensional 
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APLICAÇÃO EM OBRA 
 Antes de colocar o geotêxtil, a superfície deve 

ser preparada deixando-a plana, uniforme e 
livre de detritos ou obstruções para evitar a sua 
deterioração durante a colocação. 

 Estes trabalhos de colocação de geotêxtil não 
requerem planeamento. 

 O geotêxtil deverá ser colocado solto, sem 
tensão, livre de vincos e rugas; tentar-se-á a 
colocação em contacto directo com o suporte, 
evitando qualquer espaço vazio entre eles. 

 O geotêxtil deverá ser pousado sobre a 
camada inferior, garantindo a continuidade 
entre as membranas, costurando-as, soldando-
as, colocando grampos ou sobreposições (não 
menores que 10 cm). O seu modo de ligação 
deverá ser o indicado em projeto. 

 O geotêxtil deverá ser elevado nos encontros 
com elementos verticais e perímetros,  de 
modo a cobrir a altura total do acabamento da 
cobertura. 

 Durante a colocação do geotêxtil, dever-se-á 
ter o cuidado de não o pisar, de modo a não 
afetar as zonas de união. 

 

 

 

 

 

PRECAUÇÕES 

Saúde, segurança e meio ambiente: 

 A membrana 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 

 
 

ROOFTEX FV 100 

Peso (g/m
2
) 100 

Largura (m) 1 

Comprimento (m) 100 

Peso do rolo (kg) 10 

rolo/palete 32 

m2/palete 3.200 

Armazenamento e 
manipulação 

Armazenar dentro da 
embalagem original e protegido 

de intempérie até à sua 
utilização. Evitar a passagem de 

maquinaria pesada quando o 
geotêxtil estiver instalado, que 
possam provocar rupturas ou 

deslizamentos. 

 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

PROPRIEDADES Un. 
Método 

de Ensaio 
ROOFTEX 

FV 100 

Gramagem g/m
2
 

UNE 104-
281/6-2 

100 

Resistência à tração 
transversal 

N/5 cm 
UNE 104-
281/6-6 

350 

Resistência à tração 
longitudinal 

N/5 cm 
UNE 104-
281/6-6 

200 

Estabilidade 
dimensional 

% 
UNE 104-
281/6-7 

0 

Espessura mm - 0.5 

 

 


