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PROTAN SE 1,2 
Descrição do produto: 
Protan SE1.2 é uma membrana de impermeabilização termoplástica de alta qualidade, com armadura 
em poliéster com alta resistência à tração e ao rasgo. Protan SE1,2 contém estabilizadores, o que torna 
o produto resistente a temperaturas altas e baixas, e resistente aos raios UV e é retardador de chama. 

Áreas de aplicação:  
Protan SE 1.2 é utilizado em superfícies nas coberturas expostas. A membrana pode ser mecanicamente 
fixa ao suporte ou instalada num sistema de cobertura de vácuo Protan. A membrana pode ser usada em 
telhados de todas as formas e tamanhos – sejam planos, inclinados ou curvos. A membrana é utilizada em 
construções de telhados quentes/compactos, bem como em construções frias/ventiladas.  
Características / Benefícios:  

• A membrana tem uma superfície texturizada que proporciona um acabamento antiderrapante e 
esteticamente apelativo. Em comparação com as membranas sem textura, isto representa um fator 
de segurança significativo tanto para a instalação como para a manutenção. 
• A membrana é soldada com um aparelho de ar quente o que proporciona uma junta homogénea. 
• A instalação é segura e sem a utilização de chama. 
• Instalação independente da intempérie. 
• A membrana PROTAN pode ser reciclada e tem uma baixa pegada de carbono. 

Quadro 1: Propriedades do produto  
CARACTERISTICAS VALOR DECLARADO UNIDADES EN 13953 - NORMA 

Espessura 1,2 (-5/+10%) mm EN1849-2 

Resistência à tensão L/T  ≥ 1100/1050 N/50mm EN12311-2(A) 

Alongamento L/T  ≥ 15/15 % EN12311-2(A) 

Resistência ao rasgamento (trapezoidal ≥ 210 N/50mm EN12310-2 

Estabilidad Dimensional ± 0.5 % 1107-2:2001 

Flexibilidade a baixa temperatura  ≤ -30 °C EN495-5 

Resistência à carga estática 
 Resistência ao impacto 

≥ 20 Kg EN12730(C) 

Resistência ao impacto  ≥ 450 mm EN1269(A) 

Resistência ao descarnamento da junta   ≥ 1000 N/50mm EN12317-2 

Resistência ao descarnamento da junta máxima  ≥ 150 N/50mm EN12316-2:2000 

Resistência ao vapor de água  16 m ISO 12572:2001 

Estanquidade (10 kPa) Pasa 1928:2000 (A) 

Exposição  UV Pasa>5000h EN 1297 

Substâncias perigosas No 

Resistência ao granizo:  
Substrato duro  ≥ 22 m/s EN13583 

Substrato Blando ≥ 50 m/s EN13583 

Reação ao fogo  Clase E EN13501-1 

Desempenho externo do fogo  EN1187 parte 1,2,3 y 4) 

BROOF(t1)*) EN13501-5 

BROOF(t2) *) EN13501-5 

BROOF(t3) *) EN13501-5 

BROOF(t4) *) EN13501-5 
 * ) Documentação externa para classificação de incêndios de acordo com a ENV 1, 2, 3 e 4 para os substratos mais relevantes estão disponíveis mediante solicitação 

Colores y Codigos de color Protan 
SUPERFICIE EXTERIOR: 
Protan colour code*) 

Cinza Claro,  
F91 

Cinza 
escuro,  
F 94 

Verde Cobre 
F41  

Vermelho,  
F12 

Terracota(Branco 
F01 

Preto,  
FX9  

Outras cores podem ser 
abricar previa encomenda 

 CARA INTERIOR:    Cinza escuro 
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Dimensões / Embalagem:  Protan SE 1,2 
Largura: 1m 2m 

Comprimento:  20m 20m 

Rolo: 20m2  /28kg + Mandril 40m2 /56kg + Nucleo 

Palete: 680m2 /952kg + Mandril y Palet 680m2 /952kg + Nucleo y Palete 

Outras larguras e comprimentos podem ser entregues por encomenda.  

Saúde, Ambiente & Segurança: 
Não existe qualquer requisito para uma ficha de dados de segurança dos materiais de acordo com a norma CE 
1907/2006, artigo 31.º. O produto não prejudica o ambiente quando utilizado como especificado

Ambiente: 
Protan SE não contém substâncias listadas na lista de candidatos da REACH/ECHA (Agência 
Europeia de Produtos Químicos). 
A membrana não contém poluentes ambientais prioritários ou outras substâncias relevantes em 
quantidades consideradas perigosas para a saúde e para o ambiente. A lixiviação do produto é 
avaliada para não afetar negativamente o solo, a água subterrânea ou a água potável. Está disponível 
um EPD para o produto. 

Detalhes da instalação: : 
A instalação deve ser efetuada por um instalador autorizado de Cobertura Protan. A membrana é 
soldada com ar quente e deve ser instalada de acordo com o Manual de Instalação Técnica do Protan e 
as fichas de informação técnicas do Protan associadas.  
Armazenamento: 
A membrana Protan deve ser mantida seca com os rolos colocados em paletes e protegidos 
no local de construção com lonas ou similares. 
Aprovações: 

Protan AS SINTEF Certification

Aviso legal Protan 

Os detalhes fornecidos neste documento, especialmente a aplicação recomendada e a utilização dos produtos e seus 
acessórios de sistema, baseiam-se nos conhecimentos e experiência atuais da Protan sobre os produtos quando devidamente 
armazenados, manuseados e instalados em condições normais, de acordo com as recomendações da Protan. Uma garantia 
relativa à comercialização ou à instalação para uma utilização específica, nem qualquer responsabilidade decorrente de 
qualquer relação legal, não pode ser deduzida a partir desta informação nem de quaisquer recomendações escritas ou verbais, 
devido às diferenças de materiais, substratos e condições reais do site na prática. O utilizador do produto é responsável pela 
adequação do produto à aplicação pretendida. A Protan reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso 
prévio. Além disso, as condições de venda e entrega correntes da Protan são válidas e aplicáveis a todas as encomendas. 
É necessário que o utilizador se refira sempre à versão mais recente da ficha de dados do produto relevante, que pode ser 
solicitada diretamente ao Protan. Todas as informações fornecidas, bem como dados técnicos e de desenho, estão em 
conformidade com os padrões técnicos atuais e baseiam-se nos conhecimentos e experiência de Protan. Além disso, as normas 
e regulamentos nacionais devem ser respeitados, se for caso disso. 




