
FICHA TÉCNICA – PLATON DE 25 DTC – FT – ME – DE – 003 – PT - 00 

 

 
  

 
SEDE E FÁBRICA  
 

Zona Industrial - Pau Queimado 
2870 - 100 Montijo  

Tel.: 212 327 100 - Fax: 212 327 101 
 

 

 
DELEGAÇÃO COMERCIAL DO NORTE 
 

Vilar do Senhor – Vila Nova da Telha 
4470 - 826 Maia 

Tel. 229 961 664 - Fax: 229 961 665 

 

 
DELEGAÇÃO COMERCIAL DO CENTRO 
 

Armazéns Vales Pedrulha – Armazém 11, Piso 0 
Zona Industrial da Pedrulha 

3020 - 320 Coimbra 
Tel. 239 492 356 – Fax: 239 492 827 

 

 
DELEGAÇÃO COMERCIAL DO SUL 
 

Estrada Nacional 125 – Parque Industrial Bela Mandil 
Armazém 1 

8700 - 172 Olhão 
Tel. 289 703 396 – Fax: 289 707 936   

 

 

PLATON DE 25 
Descrição do Produto 
Constituição 
 

Material: 
 

Placa em PEH guarnecida, com canais em ambas as direcções entre grânulos. Os grânulos numa das faces 

da lâmina têm uma distância aproximada entre si de centros de 60 mm em ambas as direcções, 

proporcionando a circulação de ar à construção subjacente. Todos os canais estão dotados de septos de 

drenagem dispostas alternadamente entre as filas de grânulos, apenas numa direcção. 
 

Apresentação: 
 

Placas com 1,33 m x 2,22 m. 
 

Aplicações: 
 

O Platon DE 25 cria uma camada de drenagem e armazenamento de água numa cobertura ajardinada. 

Colocar os grânulos para baixo, sem fixar, sobre a membrana de impermeabilização (se necessário já com 

anti-raiz). Sobrepor com um mínimo de um grânulo em ambas as direcções. Cortar nos pontos de drenagem 

conforme necessário, ou alterar o declive do telhado e unir as extremidades. Cobrir com tecido geotêxtil 

antes da colocação do coberto vegetal.  
 

Características Técnicas: 

CARACTERISTICAS VALORES UNIDADE 

Altura dos Grânulos 23 mm 

Espessura da membrana 1,0 mm 

Peso 950 g/m2 

Capacidade de armazenamento de água 6,1 l/m2 

Capacidade de drenagem das ranhuras 0,8 l/sm2 

Capacidade de drenagem abaixo dos grânulos 1,5 
l/sm  

(a inclinação de 3%)  

Resistência a ataques biológicos Não entra em putrefacção - 

Resistência química 
Resistência a todos os químicos da 

construção civil em geral. 
- 

 
 

Transporte: 

 Este material não está classificado como perigoso. 
 

 

Recomendações de Manuseamento e Armazenamento: 

 Evitar quedas e pancadas. 

 Quando armazenadas por um período prolongado de tempo, as chapas devem ser colocadas numa 

superfície plana e cobertas. 
 

 Para informação mais específica relativa a transporte, manuseamento e outras características, é favor 

consultar a Ficha de Segurança. 
 

 

Eco Recomendações: 

 A separação selectiva e o reencaminhamento dos resíduos decorrentes da aplicação destes produtos, são da 

inteira responsabilidade do aplicador ou utilizador, e deverão ser efectuadas de acordo com a legislação 

aplicável. 
 

 

PLATON DE 25 – Marca ISOLA. Produto distribuído em Portugal por IMPERALUM SA. 
 

 
 


