
  FLAGON PVC WALKWAY  
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DESCRIÇÃO 
Manta sintética de PVC-P obtida por processo de 
fundição e dimensionalmente estabilizado por fibra de 
vidro. 
A membrana possui o lado superior antiderrapante em 
relevo. 
Fabricado em uma fábrica certificada pela UNI EN ISO 
9001: 2000 (Sistema de gestão da qualidade) e UNI 
EN ISO 14001 (sistema de gestão ambiental). 
Aplicação realizada por aplicadores aprovados pela 
Flag S.p.A. 
Acabamentos e acessórios compostos por elementos 
produzidos e aprovados pela Flag S.p.A. 

CARACTERÍSTICAS 
 Superfície em relevo; 

 Estabilidade dimensional; 

 Excelente capacidade de soldagem; 

 Resistente à punção. 

 

ÁREA DE USO 
COBERTURA 

Camada de proteção para tráfego de pedestres 
em cobertura feita com membrana de PVC 
exposta. 

 
 

 

 
 

 PVC WALKWAY 1,80 Método de teste 

Espessura (mm) 1,80 EN 1849-2 

Peso (kg/m2) 2,15 EN 1849-2 

Resistência à tração (N/mm2) ≥ 9,0 EN 12311-2 

Alongamento até a ruptura (%) ≥ 200 EN 12311-2 

Resistência ao rasgo (N) ≥ 160 EN 12310-2 

A resistência à perfuração estática (kg)  20 EN 12316 

Dobragem a frio (°C)  -25 EN 495-5 

Comportamento sob pressão 
hidrostática (6 horas em 0,5 Mpa) 

 
Impermeável 

 
EN 1928 método B 

Estabilidade dimensional após 6 horas a 80 °C (%)  0,1 EN 1107-2 

Resistência à intempérie artificial Sem rachaduras EN 1297 

Resistência à penetração de raiz Sem penetração CEN TS 14416 

 
Resistência ao fogo 

 
E 

EN ISO 11925-2 
EN 13501-1 

 

 

Espessura 1,80 mm 
 

Largura 1,50 m 
 

Número de rolos por cada pallet 23 
 

Comprimento 20 m 
 

Cor CINZA ESCURO 

 

MARCAÇÃO CE 
As mantas FLAGON PVC WALKWAY são produzidas pela fábrica FLAG Spa (SOPREMA Group) em 
Chignolo d’Isola (Itália) e não estão sujeitos à marcação CE para uso como membrana de proteção, pois 
não há um padrão europeu harmonizado específico. 

 
 
 
 
 

 
Devido à sua formulação, o forro não está sujeito aos requisitos estabelecidos no Regulamento CRE (CE) n.º 1272/2008 e na UE n ° 487/2013 e nas subsequentes emendas sobre substâncias 
perigosas. Se o produto deve ser eliminado como um resíduo, recomendamos enviá-lo para um aterro autorizado ou para um incinerador equipado com câmara de pós-combustão e sistema de 
lavagem de fumos.  
Os dados aqui indicados, para além dos exigidos pela marca comunitária, não são exaustivos e a Flag SpA pode alterá-los sem aviso prévio. A Flag SpA, tem o direito de modificar o produto a 
qualquer momento e sem aviso prévio, em qualquer de seus aspectos, e de interromper sua produção.  
A Flag SpA reserva-se o direito de modificar, sem aviso prévio, a composição e as condições de utilização dos seus materiais e, subsequentemente, o seu preço, à medida que a tecnologia e os 
conhecimentos avançam. Consequentemente, as encomendas só serão aceites com base nos termos e especificações técnicas aplicáveis no momento da recepção. 

FLAG S.p.A. – SOPREMA GROUP 

Via Industriale dell’Isola, 3 – 24040 – Chignolo d’Isola (BG) - Italia 
Tel. : +39 035 095.10.11 - Fax : +39 035 494.06.49 
www.flag-on.com e-mail: tech-office@flag.it 
www.soprema.it 

PROPRIEDADES 

PADRÕES DE PRODUÇÃO 
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