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PERFIL DRENTEX 
PERFIL DRENTEX é um perfil em Polietileno de Alta Densidade 
(PEAD) para remate de drenagens em muros. 
 

 

 

APLICAÇÃO 

• Proteção horizontal das drenagens colocadas 
nos muros.  

• Fixação das drenagens DRENTEX da 
Soprema. 

• Acabamento estético e remate perimetral do 
topo do muro. 

 

REGULAMENTAÇÃO 

• Sistema de Qualidade de acordo com a 
ISO:9001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 VANTAGENS 

• A colocação do PERFIL DRENTEX no topo do 
muro evita a contaminação da caixa criada pelos 
produtos da série DRENTEX da SOPREMA. 

• Remate simples e seguro para o perímetro 
superior do muro. 

• Geometria adequada para garantir a drenagem e 
de fácil fixação na parede. 

• Fácil de instalar, tem um furo a cada 25 cm para 
colocação da fixação mecânica. 

• Fácil de cortar  
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APLICAÇÃO EM OBRA 

• A ancoragem na parte superior do muro é 
realizada através dos perfis DRENTEX 
PERFIL.  

• O PERFIL DRENTEX é instalado, após 
colocação da drenagem DRENTEX, usando 
fixações mecânicas. De preferência, com 
pregos. 

• Em seguida, fixar o PERFIL DRENTEX ao 
muro ou ao remate vertical sobrepondo a parte 
superior da drenagem.  

 

 

 

PRECAUÇÕES 

Saúde, segurança e meio ambiente: 
• Não contém nenhum 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  

   
 PERFIL DRENTEX 

Perfil (m) 2  

Caixa (unidades) 50 

Armazenamento 
Armazenar dentro da embalagem 

original, em lugar seco e 
protegidos da intempérie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


