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Duches sem bases, sem polibans, sem 
degraus, sem obstáculos; duches em 
cerâmica que nos permitem viver uma 
autêntica sensação de liberdade, num espaço 
de pavimento homogéneo escolhido ao 
nosso gosto. Um prazer diário, do qual não 
conseguirá prescindir. Tanto com a nossa 
base de duche oculta LEVEL, como com os 
nossos sistemas de grelha de ralo quadrada 
ou grelha de ralo linear (de aço inoxidável, 
de vidro ou revestível), conseguimos máxima 
liberdade, elegância e design.
 



dry50 quadrada

dry50 vidro

base de duche oculta level

dry50 revestível 

dry50 linear



base de duche oculta level                         

duches com pendente dry50

duche grelha de ralo linear dry50 revestível                        
duche grelha de ralo dry50 linear                            
duche grelha de ralo linear dry50 vidro                                       
duche grelha de ralo dry50 quadrada                   
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pendentes ocultas
A base pré-fabricada level, é invisível porque 
fica coberta pelo pavimento escolhido.
A estética final, é um solo de duche totalmente 
plano e ao mesmo nível do resto da casa de 
banho. As pendentes do duche permanecem 
ocultas sob o pavimento, recebendo a água 
que se infiltra através das juntas e que sai 
finalmente pelo ralo. Inclui ralo sifonado 
horizontal, situado no centro da base e 
posicionável a 360°. Um sistema inovador em 
duches integrados que se adapta a qualquer 
estilo. Versátil e eficiente.

base de 
duche 
oculta
level

PAT. PEND. Nº 201630671
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level
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espaço aberto
Sem obstáculos. Onde o duche se integra na 
casa de banho e a casa de banho no duche, 
formando um todo. Um espaço homogéneo, 
amplo e acessível, sem separações, fiel ao 
design funcional e elegante.
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level
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máximo conforto
Devido à inexistência de degraus e ausência 
de pendentes. Devido à liberdade de 
movimento ao ser um duche totalmente 
plano, nivelado em relação ao resto da 
casa de banho. Perfeito para pessoas com 
mobilidade reduzida. Ideal para aqueles que 
procuram essa sensação de liberdade, que 
dá um duche verdadeiramente integrado. 
Onde viver diariamente, o luxo da absoluta 
comodidade.
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level
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máxima limpeza
A base level, além de ter uma superfície 
com características de autolimpeza com 
tratamento sanitário antibacteriano e 
fungicida, dispõe de um sistema de perfis para 
elevar facilmente o pavimento. Permitindo, 
assim, o acesso ao interior da base e ao sifão 
de escoamento.
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level
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medidas da base 
e do pavimento
As diferentes medidas da base level, permitem 
instalar diversos formatos de pavimento 
sempre que sejam cobertas, pelo menos, 
uma das distâncias da base, quer seja a largura 
ou o comprimento (conforme seja mais 
conveniente). A cerâmica a escolher, será 
preferivelmente um pavimento porcelânico.

Para selecionar as medidas da base e do 
pavimento, consulte as páginas 37 e 38.
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As soluções dry50 da Revestech podem ser 
instaladas com diferentes tipos de drenagem 
e grelhas de ralos para que o seu duche seja o 
duche que mais lhe agrada.

Quer com pendentes de quatro águas com 
grelha de ralo quadrada, quer com pendente 
de uma água com grelha de ralo linear 
(perfurada, lisa, revestida ou em vidro).

Ao contrário das bases pré-fabricadas, o 
sistema dry50 é válido para qualquer medida 
de duche, sendo uma solução totalmente 
flexível relativamente às dimensões da casa de 
banho.

No invisível, os ralos dry50 da Revestech 
oferecem alto desempenho, tanto devido 
à sua fácil instalação, como devido à sua 
perfeita funcionalidade.

No visível, as grelhas de ralos de diferentes 
designs contemporâneos, são fabricadas em 
aço inoxidável de máxima qualidade (AISI 304; 
aço inoxidável austenítico Cr-Ni codificado 
ACX); com um tratamento final designado 
eletropolido, que lhes confere uma alta 
durabilidade, de grande resistência à corrosão, 
higiénicas, fáceis de limpar e esteticamente 
atrativas e uniformes.

duches
com
pendente
dry50
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dry50 revestível
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um duche vanguardista e sensorial



dry50 revestível
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duche 
grelha de 
ralo linear 
revestível
grelhas de ralos “ocultas”
A grelha de ralo coberta com o mesmo 
revestimento cerâmico que o resto da casa de 
banho, drena a água pelas discretas ranhuras 
laterais que ficam à vista. Um espaço de 
design, sem compartimentação. Que integra 
todos os elementos, procurando sempre 
superfícies minimalistas, linhas vanguardistas 
e sobretudo o prazer pessoal de ter um 
duche que o encanta.

Para selecionar o kit de impermeabilização
adequado para o duche de grelha de ralo
revestível, consulte as páginas 55 a 61.



22

dry50 linear
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um duche atual e elegante



dry50 linear
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duche 
grelha 
de ralo
linear
pendente de uma água
A caleira de escoamento numa extremidade 
do duche recebe a água através de uma única 
pendente. Os duches com drenagem linear 
proporcionam uma estética de linhas simples 
e atuais. Um duche integrado, cómodo 
e funcional executado com materiais de 
grande qualidade.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para o duche de grelha de ralo linear, 
consulte as páginas 55 a 59 e a página 63.
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dry50 vidro
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um duche diferente e com estilo



dry50 vidro
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duche
grelha
de ralo
linear 
de vidro
designs que brilham
Como se de uma joia se tratasse, a grelha de
ralo de vidro confere à sua casa de banho, 
gosto e distinção. Sob a sua aparente 
fragilidade, encontra-se um vidro de 
segurança colocado sobre um suporte de 
aço inoxidável de máxima resistência. Nas 
cores mais puras: o negro e o branco. Para 
viver o duche com um ar muito chique e 
elegante.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para o duche de grelha de ralo de 
vidro, consulte as páginas 55 a 59 e a página 67.
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dry50 quadrada
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um duche simples e funcional
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dry50 quadrada
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duche
grelha 
de ralo
quadrada
pendentes de quatro águas
O ralo central recebe a água através das 
quatro pendentes. Para os que preferem a 
drenagem integral. Uma drenagem pontual 
com quatro pendentes, que lhe permite 
manter esse ar clássico mas renovado no 
seu duche.

Para selecionar o kit de impermeabilização 
adequado para o duche de grelha de ralo quadrada, 
consulte as páginas 55 a 59 e a página 67.
 



34



35

base de duche oculta level
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base de 
duche 
oculta

level
seleção da medida

1_Comprimento da base:
A medida da base level, deve ajustar-se à área de drenagem.

Qual é a minha área de drenagem?

É a que corresponde à área de descida direta da coluna de água; superfície que
pode variar de tamanho em função do tipo, medida e posição do chuveiro. Coluna
de água + área de segurança = ÁREA DE DRENAGEM.

Como é que escolho
o tamanho da base level 
e o pavimento adequado 
para o meu duche?

Secado

60 cm 

Coluna de água

30 cm 

até 35 cm 

Área de segurança 

DUCHE COM CHUVEIRO DE PAREDE ATÉ 35 CM.

DUCHE COM 1 CHUVEIRO DE TECHO.

Coluna de água Secagem

35 cm 
Á. Segurança 

35 cm 
Á. Segurança 

50 cm 

DUCHE COM CHUVEIRO DUPLO DE TECHO.

Coluna de água 

35 cm 
Á. Segurança 

35 cm 
Á. Segurança 

50 cm 

Coluna de água 

35 cm 
Á. Segurança 

35 cm 
Á. Segurança Área fixa 

50 cm 

Recomendamos para
cada base um 
comprimento 

de 120 cm

até 60 cm 

30 cm 

Área de segurança Secagem

DUCHE COM CHUVEIRO DE PAREDE ATÉ 60 CM.

70 cm 

Coluna de água

Base level

Base level

Base level

Base level Base level

ref. plato level 70x90
ref. plato level 80x90
ref. plato level 90x90

Recomendamos 
um comprimento 

de 90 cm

ref. plato level 80x100
ref. plato level 90x100

ref. plato level 100x100

Recomendamos 
um comprimento 

de 100 cm

ref. plato level 80x120
ref. plato level 90x120

ref. plato level 100x120

Recomendamos 
um comprimento 

de 120 cm
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disposição
horizontal

disposição
vertical

C

A AB B

D

3_Medida do pavimento
Podemos escolher qualquer pavimento cerâmico com uma 
largura mínima de 8 cm.

O comprimento dependerá da base selecionada (ver tabela).

2_Largura da base
A medida da largura da base level, deve ajustar-se à largura do duche.

No caso da largura do duche, ter de ser diferente das medidas padrão da
base level, pode-se solicitar uma base à medida (consultar as condições
comerciais) ou colocar uma área fixa para completar esse espaço: ver
casos especiais no ponto 5.

medidas 
da base

medidas do
pavimento cortado

A
largura

base
(cm)

B
comp.
base
(cm)

Comp. do pavimento (cm)
largura

pavimento
(cm)

C 
disposição
horizontal

D 
disposição

vertical

70 90 66,2 86,2

≥8

80 90 76,2 86,2

80 100 76,2 96,2

80 120 76,2 116,2

90 90 86,2 86,2

90 100 86,2 96,2

90 120 86,2 116,2

100 100 96,2 96,2

100 120 96,2 116,2

base level
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4_Medida da divisória
A divisória deve ter, no mínimo, o tamanho da largura da base level.

5_Casos especiais
Espaço livre
Em reformas ou reabilitações, quando a superfície de que se dispõe para a
instalação, é maior do que a medida da nossa base level e fica um espaço livre,
colocamos uma área fixa de pavimento, com uma ligeira pendente de 0,5% para
completar esse espaço.

exemplo:

Temos uma coluna que
cria um impedimento.

Instalamos a base level e colocamos
duas áreas fixas de pavimento.

Temos um espaço de
87 cm.

Instalamos a base level de
80 x 90 cm e colocamos uma área fixa
de pavimento de 7 x 90 cm.

87 cm

7cm
80cm

Salvar um obstáculo
Quando na superfície da instalação, temos um obstáculo, tal como uma coluna ou
qualquer elemento que crie um impedimento, colocamos áreas fixas de pavimento
com uma ligeira pendente de 0,5%, para contornar a base.

exemplo:

zona fija

zona fija

zona fija

disposição
vertical
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Fita
dry50

Base level

RevestechFlex

RevestechFlex

26 mm

86 mm

60 mm

c2

sUpoRte sUpoRte

4 mm

c2
c2

Fita
dry50

Revestimento dUcheRevestimento base Revestimento baseR
e

ve
st

im
e

n
to

 p
ar

e
d

e

4 mm

P
A

R
E

D
E

15 mm

peRFil Base

15 mm

c2 c2

1. base
2. ralo sifonado
3. fita perimetral impermeável
4. peça remate paredes (instalação opcional)

5. perfis para pavimento
6. adesivo REVESTEChflex
7. protetor na instalação
8. chave para limpeza

1

3
8

4

7

6

52
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descrição

descrição
Kit completo para a construção de uma base de duche plana, 100%
estanque, para encastrar, indicado para revestir todo o duche com o
mesmo pavimento, sem pendentes nem degraus, com drenagem da
água através das juntas do pavimento.

Versatilidade: permite instalar vários formatos de cerâmica sempre que 
se cubra, pelo menos, uma das distâncias da base, quer seja a largura,
quer seja o comprimento (conforme seja mais conveniente). De 
preferência revestimento porcelânico.

Limpeza: superfície com características de autolimpeza com 
tratamento sanitário antibacteriano. Além disso, ao não ter juntas, evita 
as eflorescências típicas que aparecem nas junções das bases.

Manutenção: dispõe de um sistema de perfis para elevar facilmente o
pavimento permitindo o acesso ao interior da base e ao sifão de
escoamento. Para a limpeza do pavimento selecionado, siga as
instruções do fabricante.

Isolamento do ruído de impacto: a junta perimetral de 4 mm isola a 
base, em todas as suas junções, atenuando a transmissão do ruído de 
impacto.

 vantagens

· Invisível
· Impermeável.
· Totalmente plana.
· Superfície de características de autolimpeza com 
  tratamento sanitário antibacteriano.
· Isolante acústico.

_altura de construção: 86 mm
_saída: horizontal Ø40h
_escoamento: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composição: poliuretano

base de duche level

base level
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_altura: 26 mm
_material: poliuretano

1. base

Vista superior

Vista lateral

Ø90

70 a 100 cm

Posição do ralo: CENTRAL

9
0

 a 12
0

 c
m

Vista inferior

Dispõe de ranhuras em forma de cauda de
andorinha para melhorar a adesão do 
cimento cola tipo C2.

Pendentes 
≥2% 
segundo os
formatos

26 mm31 mm

componentes
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aaltura de
instalação
do ralo:
60 mm

descrição
Ralo sifonado (convertível em não sifonado) para a base oculto level
que incorpora saída HORIZONTAL (40 mm). Coloca-se centrado na
base e pode ser posicionado a 360°.

_altura de instalação do ralo: 60 mm
_saída: horizontal Ø40h
_escoamento: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composição: polipropileno

2. ralo sifonado

Ø 86 mm

Ø 40 mm
1½”

6
0

 m
m

Base level

Base level

base level
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descrição
Perfis em pvc que servem como sujeição do pavimento à base. Evitam o
movimento das peças e facilitam a sua elevação para a limpeza do
mesmo. São incluídas 2 unidades do tamanho maior da base.
Ver página 46.

5. perfis para pavimento

descrição
Remate compacto em pvc de 14 mm x 14 mm. Do lado da elevação da
base contra a parede, serve de suporte de apoio a fim de evitar o atrito
entre as peças cerâmicas. Do outro lado contra a parede, funciona 
como remate para um melhor acabamento. A sua parte inferior em 
cauda de andorinha, favorece a adesão ao adesivo REVESTEChflex. São
incluídas 2 unidades do tamanho maior da base. Ver página 48.

4. peça remate paredes

descrição
Adesivo à base de silanos modificados, de alto desempenho para a 
colagem da cerâmica sobre os perfis e da fita perimetral sobre o rebordo
da base (cartucho de 310 ml.)

6. adesivo REVESTECHflex

descrição
Fita de união Revestech dry50 de 0,13 x 5 m/l para o tratamento e im-
permeabilização das junções com os paramentos horizontais e vertic-
ais.

3. fita perimetral

descrição
Placa protetora em EPS de baixa densidade, para evitar a deterioração 
da base na fase de instalação.

7. protetor de instalação

descrição
Ferramenta fabricada em aço inoxidável 306, para facilitar a elevação 
das peças cerâmicas.

8. chave para limpeza

_altura de instalação do ralo: 60 mm
_saída: horizontal Ø40h
_escoamento: 0,5 litros/segundo S/UNE-EN 274

_composição: polipropileno
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Peças
RESTO
DO
DUCHE

TRATAMEnTO DE jUnTAS

No esquema seguinte, mostramos uma vista central das juntas da base level.

juntas

a_várias peças cerâmicas

B_peça cerâmica única

JUNTAS SObRE A BASE LEVEL

juntas perimetrais:

Deve ter-se em conta, que o perímetro das peças da
base level, tem sempre uma junta de 4 mm nos
seus 4 lados.

juntas entre peças:

Excetuando o caso em que seja colocada uma 
única peça cerâmica, as juntas entre peças devem 
ser de 1 a 4 mm.
* No caso de se utilizar o mesmo pavimento em 
toda a casa de banho, as peças das extremidades 
da base level, deverão de ser cortadas 
longitudinalmente, de forma a fazer coincidir todas
as juntas (ver esquema).

junta perimetral:

O perímetro da peça única da base level, tem
sempre uma junta de 4 mm.

sempre 4 mm

sempre 4 mm

plato level

se
m

p
re

 4
 m

m

sempre 4 mm

sempre 4 mm

sempre 4 mm

sempre 4 mm

se
m

p
re

 4
 m

m

se
m

p
re

 4
 m

m

se
m

p
re

 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m

d
e

 1 a 4
 m

m
* * 

base level
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C_PEÇA CERÂMICA ÚNICA_Disposição HORIZOnTAL do pavimento D_PEÇA CERÂMICA ÚNICA_Disposição VERTICAL do pavimento

1. POSIÇÃO DE
APOIO.
Uma vez elevado o
pavimento com a
ajuda da chave,
removemos
a chave e apoiamo-lo
contra a parede
criando uma
ROTAÇÃO de 90°.

2. POSIÇÃO DE
SEGURAnÇA.
A seguir, empurramos
a parte inferior do
pavimento até levá-lo à
posição de segurança,
na qual fica fixado
pelos batentes
salientes da base
(linha verde).
ROTAÇÃO de 92°.

A_VÁRIAS PEÇAS CERÂMICAS_Disposição HORIZOnTAL B_VÁRIAS PEÇAS CERÂMICAS_Disposição VERTICAL

ELEVAÇÃO DO PAVIMEnTO 

elevação do pavimento

IMPORTAnTE

90° 92°

a_várias peças cerâmicas
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colocação da cerâmica sobre o ralo

Dado o peso que a cerâmica tem, para uma elevação fácil da mesma na
altura de limpar a base level, devem ser marcados um ou vários pontos
de elevação, dependendo da medida da base level, assim como do
tamanho e da disposição da cerâmica que vamos instalar.

Os pontos de levantamento executam-se assentando a cerâmica sobre
a base level. Tendo sempre em conta as juntas, cortamos numa ou
várias secções os perfis, dividindo o solo da base em dois ou mais
pontos de elevação.

- Dependendo do tamanho da cerâmica marcaremos um ou mais
pontos de elevação (imagens 1, 2 e 3).

- Dependendo da disposição da cerâmica, o número de pontos de
elevação também pode variar (imagens 4 e 5).

imagem 1 

1 ponto de elevação
1 peça cerâmica

imagem 2 

2 pontos de elevação
6 peças cerâmicas

em função do tamanho da cerâmica

base level
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imagem 3

3 pontos de elevação
12 peças cerâmicas

imagem 4

2 pontos de elevação
4 peças cerâmicas

imagem 5

3 pontos de elevação
6 peças cerâmicas

em função da disposição da cerâmica
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jUnÇÕES DA BASE

junções

Detalhe da junção do bordo da base com
o revestimento da PAREDE.

Detalhe da junção do bordo da base com o
revestimento do RESTO DO DUCHE.

Base level

RevestechFlex
RevestechFlex

4 mm

Revestimento base

c2
sUpoRte

c2

c2
Fita
dry50

perfil base 15 mm

REVESTimENTo DUCHE

OPCIOnAL: peça remate paredes.
Se por motivos de instalação, não se quiser apoiar diretamente a cerâmica sobre
a base, pode colar-se a peça de remate, sobre a área plana do batente da base
(unicamente a área de junção com as paredes).

A peça de remate de paredes, serve de apoio aos perfis, evitando o atrito das
peças cerâmicas (parede e solo do duche) na ação de elevação do pavimento.

c2 c2

Base level

Banda
dry50

sUelo

p
a

R
e

d
e

c2

4 mm

sopoRte

perfil base

14 mm

PEÇA 
REMATE

Perfil base

14mm

base level

Fita
dry50

Base level

RevestechFlex

RevestechFlex

26 mm

86 mm

60 mm

c2

sUpoRte sUpoRte

4 mm

c2
c2

Fita
dry50

Revestimento dUcheRevestimento base Revestimento baseR
e

ve
st

im
e

n
to

 p
ar

e
d

e

4 mm

P
A

R
E

D
E

15 mm

peRFil Base

15 mm

c2 c2

c2 c2

Base level

Fita
dry50

RevestimentoR
e

ve
st

im
e

n
to

 p
ar

e
d

e

c2

4 mm

RevestechFlex

RevestechFlex

sUpoRte

perfil base

15 mm

PAREDE

PERfIL BASE
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Detalhe da junção do revestimento da base com a DIVISÓRIA.

15 mmperfil base

Base level

c2

c2

c2

4 mm

DiViSÓRiA ViSTA

sUpoRte

Fita
dry50

RevestechFlex

Revestimento base

RevestechFlex

RevestechFlex

c2

perfil base
15 mm

DiViSÓRiA EmBUTiDA

c2

c2

4 mm

Base level

Revestimento base

sUpoRte

Fita
dry50

RevestechFlex

RevestechFlex

RevestechFlex

REVESTimENTo DUCHE

Perfil 
divisória

REVESTimENTo DUCHE
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outros usos da base level

duches
coletivos

duches
de exterior

base level
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ponto de água
zona de limpeza

ponto de água em
terraços, alpendres 

e churrasqueiras
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ralo level método de ensaio unidade valor

saída mm Horizontal 40

diâmetro de saída mm 40

velocidade de descarga
Caudal segundo a norma
UNE-EN 274

l/s 0,5

composição Polipropileno

dados técnicos

base level norma unidade valor

mateRial de enchimento:
classificação de resistência ao fogo

EN 13501-1  E

Revestimento da Base
ensaio de comportamento ao fogo

DiN 4102-98 parte 1  b2

Resistência à compressão
sem pavimento

EN 826 kPa 2000

e-modulus EN 826 kPa 55000

Resistência à tensão EN 1607 kPa 1500

e-modulus EN 1607 kPa 40000

Resistência transversal à tração EN 12089 kPa 2500

módulo de cisalhamento EN 12090 kPa 600

condutividade térmica a 10°c EN 12667 W/mK 0,030*

temperaturas limites de uso °C -70  +130

*os valores de condutividade térmica foram definidos mediante a norma EN 12667 em 6 semanas a 10 °C de temperatura média.

ensaio norma resultados

tRansmissÃo de vapoR de ÁGUa
(determinação das propriedades)

UNE-EN 1931:2001 μ = 2496

estanQUicidade À ÁGUa EOTA TR003 Estanque

ResistÊncia a danos mecÂnicos
Resistência ao puncionamento dinâmico

EOTA TR 006 Sem rutura

ResistÊncia a danos mecÂnicos (perfuração)
Resistência ao puncionamento estático

EOTA TR 007 Sem rutura

ResistÊncia À FadiGa EOTA TR 008 Sem rutura

ResistÊncia aos eFeitos das Baixas
tempeRatURas (-10°c) puncionamento dinâmico

EOTA TR 006 Sem rutura

ResistÊncia mecÂnica
Resistência ao envelhecimento devido ao calor
(200 dias a 70°c) – (puncionamento dinâmico)

EOTA TR 011 Sem rutura

ResistÊncia À FadiGa
Resistência ao envelhecimento devido ao calor
(200 dias a 70ºc)

EOTA TR 011 e EOTA TR 008 Sem rutura

ResistÊncia ao envelhecimento devido À ÁGUa
Resistência ao envelhecimento (puncionamento)

EOTA TR 012 e EOTA TR 004 Sem rutura

resistência aos produtos químicos exposição uma semana à temperatura ambiente

metanol, álcoois Não recomendados

Gasolina, diesel Sem danos aparentes

tolueno, xilol Não recomendados

Água 82°c durante 14 dias Sem danos aparentes

Água salgada a 10%, 50°c, 14 dias Sem danos aparentes

Ácidos sulfúrico, clorhídrico, fosfórico (< 10%) Sem danos aparentes

hidróxidos sódico, potássico (< 10%) Com dano aparente

Ácido acético < 10% Sem danos aparentes

dmF, acetona, thF Não recomendados

base level
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referências

referência medida 

plato level 70x90 70 x 90 cm

plato level 80x90 80 x 90 cm

plato level 80x100 80 x 100 cm

plato level 80x120 80 x 120 cm

plato level 90x90 90 x 90 cm

plato level 90x100 90 x 100 cm

plato level 90x120 90 x 120 cm

plato level 100x100 100 x 100 cm

plato level 100x120 100 x 120 cm 

Base integrável em cerâmica, com ralo sifonado horizontal, convertível em ralo não sifonado.
inclui: fita perimetral impermeabilizante, perfis para pavimento, adesivo REVESTECHFLEX, protetor aquando da instalação e chave para limpeza.

 

descrição referência medidas

Rolos tela de
impermeabilização
paredes e solos
em áreas húmidas

dry50  30 Rolo de 1,2 x 30m (36m2)

dry50  5 Rolo de 1,2 x 5m (6m2)

dry50  450 Rolo de 1,5 x 30m (45m2)

dry50  75 Rolo de 1,5 x 5m (7,5m2)

 

descrição referência apresentação

Reforço impermeável para
ângulos tanto exteriores
como interiores

dry50 cornerin 2 uds. por saco

dry50 cornerout 2 uds. por saco

descrição referência apresentação

Reforço impermeável
para as tubagens

dry tub20 2 uds. por saco

produtos complementares ao kit
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seleção do tipo de duche

 _pendentes.
Em primeiro lugar, selecionamos o tipo de duche que
queremos em função do número de pendentes de
escoamento da água: 1 pendente, 2 pendentes o quatro 
pendentes (ver página seguinte).

_sistema.
O sistema de escoamento quer de grelha de ralo linear, quer 
de grelha de ralo quadrada define o tipo de acabamento que 
pretendemos. 

seleção do design da grelha de ralo

Ver página 57.

seleção do ralo

Dispomos de dois tipos de ralo:

premier
Flat

_Para escolher o tipo de ralo, devem ter-se em conta
três fatores, cujos valores especificamos nas páginas 58 e 59:

1. Altura da base de duche: ver altura do ralo.
2. Saída do escoamento: ver saída vertical ou horizontal.
3. Mais de um chuveiro de duche ou um especialmente
grande: ver escoamento.

seleção final do kit

Para selecionar os kits disponíveis, ver página 60 a 67.

Todos os nossos kits contêm tudo o que é necessário para instalar o 
duche com garantias

Como é que
escolho o kit de
impermeabilização
adequado para
o meu duche?

dry50 revestível

dry50 linear

dry50 quadrada

dry50 vidro

duche com
pendentes

dry50
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sistema

pendentes

tipos de duche

sistema
grelhas
de ralos
lineares

1. Revestimento
2. Cimento cola
3. dry50 tela
4. dry50 fita 13
5. dry50 corner 
in-out
6. dry tub20
7. dry50 linear
8. Formação
de pendentes

5

6

7

8

1. Revestimento
2. Cimento cola
3. dry50 tela
4. dry50 fita 13
5. dry50 corner 
in-out
6. dry tub20
7. dry50 sumi
8. Formação
de pendentes

5

6

7

8

De uma água (1 pendente)

A caleira de escoamento numa extremidade do duche recebe
a água através de uma única pendente.

De duas águas (2 pendentes)

De quatro águas (4 pendentes)

A caleira de escoamento recebe a água através de duas únicas
pendentes.

O ralo central recebe a água através das quatro pendentes.

sistema
grelhas 
de ralos
quadradas

O ralo sifonado
está vedado
mediante a
tela impermeável
de forma
descentrada a
40 cm na sua
parte mais
estreita e
centrada na sua
parte mais larga.

Versão
descentrada 
horizontal 

*

O ralo sifonado
está vedado
mediante a tela
impermeável de
forma
descentrada
a 40 cm na sua
parte mais larga
e centrada
na sua parte
mais estreita.

O ralo sifonado
está vedado
mediante a tela
impermeável de
forma centrada.

Referências: 
dry50 lineal 60, 70, 80 y 90
dry50 sumi 240d, 300d y 375d

Referências: 
dry50 sumi flat luxe 240, 300 y 375

Referências: 
dry50 lineal 100 y 120

Referências:
dry50 025, 144, 225

Versão
descentrada 
vertical

Versão
centrada 
rectângular

O ralo
sifonado
está vedado
mediante a tela
impermeável de
forma centrada.

Versão
centrada
quadrada

40 cm

40 cm

localização do ralo nota: é possível colocar o ralo em qualquer ponto da tela, a partir de 50 unidades.
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design

tipos de grelhas de ralo

dry50 linear revestível

dry50 linear design chrome

dry50 linear design waves

dry50 linear design vidro negro

dry50 sumi luxe

dry50 linear design aço

dry50 linear design quadrados

dry50 linear design lines

dry50 linear design vidro branco

dry50 sumi circular

De duas águas (2 pendentes)

Referências: 
dry50 sumi flat luxe 240, 300 y 375
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descrição
Kit de ralo sifonado (conversível em não sifonado) para duche ao nível 
do chão que incorpora saída VERTICAL e HORIZONTAL (50-40 mm), 
com tela impermeável dry50 tipo EVAC termosselada na saída de água
de forma a garantir a estanquicidade total do ponto mais crítico.

Fabricados em conformidade com as normas EN-274 e EN-1329.1, 
garantindo com tal, além da sua alta qualidade, que o escoamento de 
águas seja suficiente, contínuo e com a vedação hidráulica que exige o
CTC para obra nova.

 vantagens

· Saída horizontal e vertical
· Adaptável a qualquer tamanho de duche
· Solução 100% impermeável
· Tela impermeabilizante termosselada
com 10 anos de garantia

_altura do ralo: 82 mm
_saída: vertical e horizontal Ø40/50h
_escoamento: 0,9 litros/segundo

ralo premier

tipos de ralo

Ø 150 mm

Ø 95,5 mm

Ø 50 mm

Ø 40 mm

com redutor

82 mm

sUpoRte

Ralo 
Premier

Pendentes

≥ 2% ≥ 2%c2
c2

tela
dry50

altura de 
instalação 
do ralo
82 mm

Ø 95,5 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm
com redutor

ralo premier método de ensaio unidade valor

altura mm 82

saída                                                                                  mm                                Horizontal e vertical  40 / 50

diâmetro de saída mm 40 / 50

velocidade de descarga iSo TC 138/SC 1604 l/s 0,90 

Resistência à carga e deformação iSo TC 138

União com tubagens Colar com cola PVC

efeitos dos produtos químicos
Estável em relação aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos
cerâmicos, de limpeza e manutenção

composição
Corpo e caldeira: PVC aditivado com estabilizante anti-UVA
Grelha de ralo: aço inoxidável AISI 304; Acerinox: aço inoxidável austenítico al Cr-Ni codificado ACX.

altura de fecho hidráulico EN-274 mm  50

Estes acessórios são fabricados dimensionalmente segundo a norma UNE EN 1329-1 e cumprem a exigência do CTC (EN-274) em termos de a altura de fecho hidráulico
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descrição
Kits de ralo sifonado (convertível em não sifonado) para duche ao nível 
do chão que incorporam saída HORIZONTAL (50-40 mm), com tela 
impermeável dry50 tipo EVAC termosselada na proteção da saída de 
água.

O novo sistema de vedação estanque de tela na proteção da saída de 
água, garante a estanquicidade total, evitando erros durante a instalação 
do ralo. Além disso permite girar a 360º a própria saída de água, para 
facilitar a conexão com o tubo de escoamento.

65 mm

118 mm

192,2 mm

Ø 159 mm

Ø 50 mm
Ø 40 mm
con reductor

Ø 90 mm 

  vantagens

· Adaptável a qualquer tamanho de duche
· Conexão fácil rotação de 360°
· Altura mínima de instalação do ralo: 65 mm
· Solução 100% impermeável
· Tela impermeabilizante termosselada
com 10 anos de garantia

_altura do ralo: 65 mm
_saída: horizontal Ø40/50h
_escoamento: 0,5 litros/segundo

ralo flat

altura de 
instalação 
do ralo
65 mm

192,2 mm

118 mm

42 mm
sUpoRte

Ralo 
flat

Pendentes

≥ 2% ≥ 2%c2
c2

tela
dry50

Ø 50 mm
Ø 40 mm
com redutor

ralo flat método de ensaio unidade valor

altura mm 65

saída                                                                                        mm                                       Horizontal 40/50  

diâmetro de saída mm 50 H

velocidade de descarga iSo TC 138/SC 1604 l/s 0,50 

Resistência à carga e deformação iSo TC 138

efeitos dos produtos químicos
Estável em relação aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos, de limpeza e
manutenção

composição
Corpo e caldeira: AbS
Grelha de ralo: aço inoxidável AISI 304; Acerinox: aço inoxidável austenítico al Cr-Ni codificado ACX.
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dry50 revestível
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C

88±0,5 mm

93 mm

42 mm

R

C

dry50 revestível

Kit de caleira de escoamento linear
preparado para revestir, com tela
termosselada no ralo PREmiER.

referência comp. grelha medida tela

dry50 lineal premier 60 revestible
• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal premier 70 revestible
• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 80 revestible
• 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 90 revestible
• 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 100 revestible* 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 120 revestible* 120 cm 1,5 x 2 m

geotêxtil autoadesivo para colocar na
parte superior da grelha de ralo, para
melhor adesão do revestimento.

contém:
82 mm.
altura

horizontal 
e vertical 
Ø 40/50 H. 

saídas

dry50 linear premier revestível

Kit de caleira de escoamento
linear preparado para revestir,
com tela termosselada no ralo
FLAT de perfil baixo.

referência comp. grelha medida tela

dry50 lineal flat 60 revestible
• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal flat 70 revestible
• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 80 revestible
• 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 90 revestible
• 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal  flat 100 revestible* 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 120 revestible* 120 cm 1,5 x 2 m

altura
geotêxtil autoadesivo para colocar na
parte superior da grelha de ralo, para
melhor adesão do revestimento.

contém:
65 mm. horizontal 

Ø 40/50 H. 

saída

dry50 linear flat revestível

88 mm1,5 mm 1,5 mm

81 mm

78 mm5 mm

vista superior

vista em secção

vista em secção

comp. grelhas R long. caleiras esc. C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

R_grelha               C_ caleira esc.

D_base caleira

grelha revestível 

5 mm 12±0,8 mm

30 mm

89±0,5 mm

Ø 80 mm

93 mm
2 mm

12 mm
exterior
11 mm
interior

D

c2
c2

Rejilla 
revestida

≥ 2%

Pavimento

sopoRtePremier
o Flat

6
 m

m
5

 m
m

Pavimento
tela
dry50

sUpoRte

Revestimento 
grelha de ralo

≥ 2%≥ 2%

Pavimento

sUpoRte

Pendentes

altura  
Premier:
94 mm

A_

B_
A B

altura
flat:
77 mm

Ralo
Premier

Ralo
flat
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dry50 linear
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dry50 linear

referência comp. grelha medida tela

dry50 lineal premier 60• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal premier 70• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 80• 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 90• 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 100* 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal premier 120* 120 cm 1,5 x 2 m

Kit de caleira de escoamento com
grelha de ralo linear e tela 
impermeabilizante termosselada 
no ralo PREmiER.

Cuadros

Chrome

Acero

Lines

Waves

dry50 linear premier

Kit de caleira de escoamento com
grelha de ralo linear e tela
impermeabilizante termosselada
no ralo FLAT de perfil baixo.

referência comp. grelha medida tela

dry50 lineal flat 60• 60 cm 1,2 x 2 m

dry50 lineal flat 70• 70 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 80• 80 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 90• 90 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 100* 100 cm 1,5 x 2 m

dry50 lineal flat 120* 120 cm 1,5 x 2 m

dry50 linear flat

 A_grelha lisa

89±0,5 mm3,75 mm 3,75 mm

81±0,5 mm

78 mm

vista superior

comp. grelhas R long. caleiras esc. C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

R_grelha               C_caleira esc.

B_grelha perfurada

D_base caleira

89 mm1,5 mm 1,5 mm

86 mm

11 mm

vista superior

5 mm 12±0,8 mm

30 mm

89±0,5 mm

Ø 80 mm

93 mm
2 mm

A/B

93 mm

42 mm

R

C

D

12 mm
exterior
11 mm
interior

82 mm.

65 mm.

altura

altura

horizontal e vertical Ø 40/50 H. 

horizontal Ø 40/50 H. 

saídas

saídas

vista em secção

vista em secção

vista em secção

Ralo
Premier

Ralo
flat

tela
dry50

c2

c2
Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

sUpoRtesUpoRte

Pendentes

altura 
Premier:
94 mm

A_

B_
A B

altura
flat:
77 mm
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dry50 vidro
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dry50 vidro

C

88±0,5 mm

93 mm

42 mm

R

C

comp. grelhas R long. caleiras esc. C

60 591 mm 60 596 mm

70 695 mm 70 700 mm

80 795 mm 80 800 mm

90 895 mm 90 900 mm

100 995 mm 100 1000 mm

120 1195 mm 120 1200 mm

R_grelha               C_caleira esc.

12 mm
exterior
11 mm
interior

D

referência comp. grelha medida tela

dry50 lineal flat 60• vidrio 60 cm 1,2 x 2 m

Consulte precio y pedido mínimo para otras medidas.

Negro

Branco

dry50 linear flat vidro

Kit de caleira de escoamento com
grelha de ralo linear de vidro e tela
impermeabilizante termosselada
no ralo FLAT de perfil baixo.

65 mm.
altura

horizontal Ø 40/50 h. 
saída

 A_grelha de vidro

vista superior

81 mm
6 mm

vista em secção

88 mm1,5 mm 1,5 mm

81 mm

78 mm5 mm

vista superior

vista em secção

B_suporte grelha de vidro

vista em secção

D_base caleira escoamento

5 mm 12±0,8 mm

30 mm

89±0,5 mm

Ø 80 mm

93 mm
2 mm

 A B

c2
c2

Rejilla 
revestida

≥ 2%

Pavimento

sopoRtePremier
o Flat

6
 m

m
5

 m
m

Pavimento
tela
dry50

sUpoRte

Grelha vidro

≥ 2%≥ 2%
Pavimento

sUpoRte

Pendentes

altura
Premier:
94 mm

A_

B_
A B

altura 
flat:
77 mm

Ralo
Premier

Ralo
flat



dry50 quadrada
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dry50 sumi luxe

Kit de ralo sifonado PREmiER com grelha de 
ralo para encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com 
tela impermeável selada neste para assegurar o 
ponto mais crítico. 

referência medida tela

dry50 sumi luxe 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi luxe 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi luxe 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi luxe 240/240d• 1,2 x 2 m

dry50 sumi luxe 300/300d• 1,5 x 2,5 m

dry50 sumi luxe 375/375d• 1,5 x 2,5 m

dry50 quadrada

Ø 85 mm

Ø
 87 m

m10
,7

 m
m

 

10,7 mm 

5,6 mm 

vista em secçãovista superior

2 medidas de altura:
dry50 sumi luxe / dry50 sumi circular: 45 mm 
dry50 sumi flat luxe: 34 mm 

Kit de ralo sifonado FLAT com grelha de ralo 
para encastrar de 10,7 x 10,7 cm e com tela 
impermeável selada neste para assegurar o 
ponto mais crítico.

referência medida tela

dry50 sumi flat luxe 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi flat luxe 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi flat luxe 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi flat luxe 240 /240d• 1,2 x 2 m

dry50 sumi flat luxe 300 /300d• 1,5 x 2,5 m

dry50 sumi flat luxe 375 /375d• 1,5 x 2,5 m
dry50 sumi flat luxe

65 mm.
altura

horizontal Ø 40/50 h. 
saídas

82 mm.
altura

horizontal e vertical Ø 40/50 H. 
saídas

Kit de ralo sifonado PREmiER com grelha
de ralo para encastrar de 10,7 x 10,7 cm e
com tela impermeável selada neste para
assegurar o ponto mais crítico.

referência medida tela

dry50 sumi circular 025 0,5 x 0,5 m

dry50 sumi circular 144 1,2 x 1,2 m

dry50 sumi circular 225 1,5 x 1,5 m

dry50 sumi circular 240/240d• 1,2 x 2 m

dry50 sumi circular 300/300d• 1,5 x 2,5 m

dry50 sumi circular 375/375d• 1,5 x 2,5 m
dry50 sumi circular

82 mm.
altura

horizontal e vertical Ø 40/50 H. 
saídas

tela
dry50

c2

c2
Pavimento

≥ 2% ≥ 2%

Pavimento

sUpoRtesUpoRte

Pendentes

altura
Premier:
87,6 mm

A_

B_
A B

altura 
flat:
70,6 mm

Ralo
Premier

Ralo
flat
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dados técnicos_tela impermeabilizante dry50

 tela dry50 método de ensaio unidade tolerância valor

comprimento m -0,5% e +1% 1,20/1,50/2,0/2,50 m.

largura m -0,5% e +1% 1,20 / 1,50 m

peso EN 1849-2 g/m2 -5% e +10% 335

espessura efetiva EN 1849-2 mm -5% e +10% 0,52

estanquicidade à água EN 1928 método B 10 KPa PASSA

Resistência à água da sobreposição
com adesivo cimentoso c2

Coluna de água
1m
24Hrs

ESTANQUE

Resistencia a la difusión 
de vapor de agua

UNE-EN 1931:2001 m2·h·Pa/mg 9,75

efeitos dos produtos químicos Estável em relação aos produtos normalmente utilizados com os revestimentos cerâmicos

composição membrana impermeabilizante: Poliolefinas Termoplásticas / Revestimento: Fibras Não Tecidas de Poliéster

a tela impermeabilizante cumpre a norma en 13956:2013 marcação ce

compromisso GreenBuilding

Empenhados numa construção sustentável, na Revestech trabalhamos para que todos os nossos produtos cumpram a filosofia GREENbUILDING;
evitando assim o impacto sobre o meio ambiente e garantindo um ambiente saudável. As telas REVESTECh são recicláveis a 100% sem causar 
danos ao meio ambiente onde se gera a atividade de reciclagem. Além disso, são antibacterianas efungicidas, promovendo ambientes totalmente
secos que evitam a proliferação de microrganismos.

resistência aos álcalis

maior aderência aos suportes e materiais

Na Revestech utilizamos matérias-primas de última geração. As nossas telas são totalmente resistentes em relação ao meio alcalino produzido pelo
cimento cola utilizado na sua instalação; não sofrendo nenhuma degradação com o passar do tempo e garantindo assim uma perfeita estanquicidade.

Os testes de tração realizados nos laboratórios do CSTb, demonstram que as fibras de poliéster das telas REVESTECH, possuem uma aderência
quatro vezes maior à superfície, que as fibras de polipropileno, utilizadas também para o fabrico de telas de poliolefinas.

método de ensaio unidade tolerância valor

aderência do adesivo cimentoso c2 
à tela: tRaÇÃo

metodologia CSTB N/mm2 + / - 10% 0,9

aderência do adesivo cimentoso c2
à tela: cisalhamento

metodologia CSTB N/mm2 + / - 5% 1,28

Resistência ao impacto (choque de Bola)
com pavimento cerâmico

metodologia CSTB N.° Choques 4

Tela flexível para impermeabilizar bases de duche ao nível do chão, paredes e solos a que adira com uma fina camada de cimento cola. A nossa 
tela dry50 é 100% impermeável e resolve problemas de humidades que ocorrem em outro tipo de aplicações menos fiáveis, como podem ser a 
pintura com tinta de borracha ou o cimento impermeável.

Cada um dos nossos kits de impermeabilização de duche ao nível do chão, conta com tela dry50 termosselada no ralo, para garantir a estanquicidade 
no ponto mais crítico. Além da tela incluída no kit, contamos com diferentes tamanhos de tela dry50 apresentada em rolos cujas referências 
mostramos na página seguinte, em produtos complementares.

tela dry50
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descrição referência medidas

Rolos de tela de
impermeabilização
de paredes e solos
em áreas húmidas

dry50  30 Rolo de 1,2 x 30m (36m2)

dry50  5 Rolo de 1,2 x 5m (6m2)

dry50  450 Rolo de 1,5 x 30m (45m2)

dry50  75 Rolo de 1,5 x 5m (7,5m2)

produtos complementares ao kit

descrição referência medidas

Fita impermeável
para juntas

dry50 banda 13 x 30 Rolo de 30m x 12,7 cm (1ud)

dry50 banda 13 x 5 Rolo de 5m x 12,7 cm (1ud)

dry50 banda 30 x 30 Rolo de 30m x 30 cm (1ud)

dry50 banda 30 x 5 Rolo de 5m x 30 cm (1ud)

descrição referência apresentação

Base de duche
revestível
extraplana
que permite a
instalação de
duches rentes ao
solo sem 
necessidade de criar
pendentes de nível
de chão

dry50 slope shower sq 1 unidade de 120 x 120 cm /caixa 

dry50 slope shower rc
(versão vertical)

1 unidade de 100 x 160 cm /caixa 

dry50 slope shower rc-h
(versão horizontal)

1 unidade de 100 x 160 cm /caixa 

 

 

descrição referência apresentação

Reforço
impermeável para
ângulos tanto
exteriores como
interiores

dry50 cornerin 2 uds. por saco

dry50 cornerout 2 uds. por saco

descrição referência apresentação

Reforço
impermeável
para as tubagens

dry tub20 2 uds. por bolsa 

dados técnicos_tela impermeabilizante dry50
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preguntas 
frequentes



O ralo é sempre colocado no centro da tela?

Não. Nas medidas retângulares 240, 300 e 375, 
existe a versão descentrada a 40 cm de um dos 
lados.

nos kits, a medida da tela pode ser a que eu 
queira?

A tela do kit deve ser sempre de uma das medidas 
do catálogo.

Em que casos podemos usar o ralo premier para 
duches sem degraus?

O ralo Premier é recomendado quando a conexão 
de saída é vertical e, além disso, temos altura de 
instalação suficiente para conectá-lo sem ter que 
levantar o nível do duche.

O que se pode fazer se a saída do ralo atual do 
duche for vertical e se quiser o ralo flat em altura?

O ralo Flat pode ser instalado tanto se a saída for 
vertical como horizontal, basta acoplar-se um tubo 
flexível ou uma curva diretamente à saída vertical.

nos kits, o ralo é sifonado?

Sim, além disso, nas séries LUXE e FLAT pode 
ser convertido em não sifonado.

Para o que é que se usa o ralo nÃO sifonado?

No caso da saída do duche ser conectada a uma 
Caixa sifão.

Posso usar qualquer outro ralo com a vossa tela?

Sim, embora recomendemos que utilize os 
nossos kits.

Em que casos tenho que escolher a versão 
centrada de dry50 de grelha de ralo quadrada 
com tela de 0,5 x 0,5m?

No caso de nos depararmos com uma área húmida 
demasiado grande, tal como uma casa de banho 
para deficientes, duches comunitários, etc. Também 
devemos usar a tela dry50 para completar o resto da 
superfície do duche.

Porque recomendam a utilização dos vossos kits?

Porque resolvemos um ponto crítico, a união da tela 
ao ralo mediante termosselagem que garante a sua 
estanquicidade.
Que produto devo usar nas junras do dry50?

Pode-se utilizar indiferentemente o mesmo 
Cimento Cola C2 usado para a adesão ao suporte.

Até onde deve ir a tela nas paredes?

A nossa recomendação é no sentido de 
impermeabilizar as paredes. Se não o fizer a tela 
deve ir até, no mínimo, 10 cm acima do solo.

Que sobreposição devo deixar nas juntas?

De 8 a 10 cm.

Porque recomendam impermeabilizar a parede?

O vapor de água que se gera na área de duche, 
acaba por passar através das juntas do revestimento, 
produzindo eflorescências na parte posterior da 
parede.

Que produto devo usar para a aderência de outros 
elementos à tela?

O adesivo especial SEAL PLUS da Revestech. 

Posso usar qualquer cimento para a aderência 
da tela ao suporte?

A nossa recomendação vai no sentido de utilizar 
cimento cola C2 flexível.

Devo aplicar lâmina de compressão entre a tela 
e o revestimento?

Não. A tela Dry50 permite a adesão direta do 
revestimento com cimento cola. 

Pode-se aplicar cerâmica de grande formato 
sobre a tela dry50 na vertical?

Sim. Graças à película fibrosa da tela, a capacidade 
de aderência é suficiente para colocar qualquer tipo 
e medida de cerâmica sem necessidade de 
um adesivo especial.
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varandas / soleiras / pátios interiores
Telas impermeabilizantes para pequenas superfícies exteriores. Geomembrana que adere mediante uma 
camada fina de cimento cola sob revestimentos de solo e paredes. Fabricada em EVAC com ambas as 
faces recobertas com geotêxtil de polipropileno para uma aderência ideal ao cimento cola. Garante uma 
impermeabilização totalmente estanque e proporciona, além disso, o efeito de barreira de vapor.

coberturas não transitáveis
Tela para a impermeabilização de coberturas planas. É constituída por uma folha dupla de poliolefinas em 
coextrusão, terminada numa face com uma folha de alumínio que a protege dos agentes externos e com um
geotêxtil de poliéster na outra, para facilitar a perfeita aderência do cimento cola usado na sua instalação.

terraços / coberturas transitáveis  
Tela flexível para a impermeabilização sob proteção de espaços exteriores e coberturas planas transitáveis e 
não transitáveis, tais como terraços, telhados, varandas e pátios. Constituída por uma folha dupla de EVAC 
com ambas as faces revestidas de fibras de poliéster para uma aderência ideal ao cimento cola C2 usado na
sua instalação como tela aderente. Sem tempos de espera em coberturas pavimentadas, terraços, varandas,
etc. Coloca-se diretamente sobre o suporte antigo sem necessidade de o remover.

outros sistemas revestech
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sistema multifunções coberturas transitáveis
Sistema multifunções para impermeabilizar, desacoplar, para a redução de ruído de impacto e compensação
da pressão do vapor dos suportes. ACU200 é uma geomembrana produzida com a última tecnologia de 
extrusão para o fabrico de compósitos. É composta por 4 camadas diferentes que se unem para conseguir
abranger as necessidades requeridas atualmente pelo Código Técnico da Construção (CTC). 

piscinas
Sistema de impermeabilização de piscinas com POOL120. Tela impermeabilizante multicamada especialmente 
concebida para garantir a total estanquicidade da câmara tanto em obras novas como em reabilitações, sem 
necessidade de remover o revestimento antigo (azulejos, grés, etc.).

As telas Revestech® dispõem
de uma GARANTIA de 10 anos a

partir da data de emissão da
fatura. Para mais pormenores

sobre as nossas garantias pode
entrar em contacto com nosso

departamento comercial.

Sistemas homologados por: Sistemas presentes em:

CSTB   AIMPLAS   AITEX   TCnA   IAPMO 
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