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Decor Profile® SE
Perfil de PVC para acabamento de coberturas executadas com
mantas de PVC, Sikaplan® e Sarnafil®
®

Descrição do
Produto

Decor Profile SE é um perfil extrudado de PVC, produzido com os mesmos
componentes de alta qualidade das membranas de PVC para impermeabilização,
®
®
Sikaplan e Sarnafil

Usos

Decor Profile SE gera uma aparência do um telhado tradicional de metal.
®
Decor Profile SE pode ser aplicado em qualquer sistema de cobertura exposta
®
executada com Sikaplan ou Sarnafil como direcionador do escoamente das
águas pluviais

Características /
Vantagens

®







Excelente resistência às intempéries, incluindo irradiação UV permanente
Adequado para qualquer inclinação de cobertura
Excelente soldabilidade
Disponível em várias cores
Reciclável

Testes
Aprovações / Normas 


Reação ao fogo de acordo com EN 13501-1
Gerenciamento da qualidade do sistema EN ISSO 9001/14001

Dados do Produto
Forma
Aparência

Superfície

Liso

Cor

Branco
Cinza claro

Embalagem

Perfis com 3m de comprimento

Armazenamento
®

Condições de
Estocagem

Decor Profile SE deve ser armazenados na embalagem original, em posição
horizontal e em local fresco e seco. Devem ser protegidos da luz direta do sol,
chuva, neve e gelo, etc. estocado em condições secas e em posição horizontal.

Validade

O produto não expira desde que armazenado na embalagem original e nas
condições descritas
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Dados Técnicos
Base Química

Policloreto de vinila modificado (PVC) composto, extrudado.

Comprimento
Largura
Altura

3000 mm
35 mm
25 mm

Massa por unidade de
área
Reação ao fogo

250 g/m (+/- 10 g/m)
Classe E

EN 13051-1

Informação do
Sistema
Estrutura do
sistema

®

®

Produtos compatíveis: Todas a membranas de PVC, Sikaplan e Sarnafill

Instruções de
Aplicação
®

Método de Aplicação

Defina e marque na cobertura os locais onde serão instalados o Decor Profile SE.
®
Pressione um dos lados do Decor Profile SE e usando um soprador de ar quente
promova a solda da lateral do perfil com a manta de PVC da cobertura. Repita a
operação com o outra lateral do perfil.
®
Pode-se unir dois ou mais perfil de Decor Profile SE utilizando-se de um pequeno
segmento da membrana PVC,
Se necessário, pode-se fazer um acabamento na extremidade do perfil Decor
®
Profile SE com um segmento de membrana de PVC soldada com soprador de ar
quente.

Notas de Aplicação /
Limitações

As obras de instalação deveram ser realizadas unicamente por empresas
especializadas e treinadas.
®
Os limites de temperatura para a instalação do Decor Profile SE:
Temperatura do substrato: -30 ° C min. / +60 ° C máx.
Temperatura ambiente: -20 ° C min. / +60 ° C máx.

Base dos Valores

Todos os dados técnicos aqui contidos são baseados em testes de laboratórios.
Medidas de valores em condições reais podem variar devido a condições fora de
nosso controle.

Restrições locais

Atenção, o desempenho deste produto podem variar de país para país devido às
regulamentações locais específicas. Por favor, consulte a Ficha de Produto
específica para a descrição exata dos campos de aplicação.

Informações de
Ecologia, Saúde e
Segurança
Medidas de
Proteção

A Ficha de Segurança segue o EC-Regulamento 1907/2006, o artigo 31 não é
necessária para trazer o produto para o mercado, para o transporte ou para usá-lo.
O produto não prejudica o meio ambiente quando utilizado conforme especificado
Ventilação de ar fresco deve ser assegurado, quando se trabalha (soldagem) em
locais fechados.
Os regulamentos de segurança locais devem ser cuidadosamente consultados.

Tipo de transporte
Eliminação de
Resíduos

produto não é classificado como perigoso para o transporte.

Nota Legal

As informações e em particular as recomendações relacionadas com a aplicação e
utilização final dos produtos Sika, são fornecidas de boa fé e baseadas no
conhecimento e experiência dos produtos sempre que devidamente armazenados,

O item é reciclável. A eliminação deve estar de acordo com as regulamentações
locais. Entre em contato com sua organização de vendas Sika local para mais
informações.
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manuseados e aplicados em condições normais. Na prática, as diferenças no
estado do material, das superfícies, e das condições de aplicação no campo, são
de tal forma imprevisíveis que nenhuma garantia a respeito da comercialização ou
aptidão para um determinado fim em particular, nem qualquer responsabilidade
decorrente de qualquer relacionamento legal, poderão ser inferidas desta
informação, ou de quaisquer recomendações por escrito, ou de qualquer outra
recomendação dada. Os direitos de propriedade de terceiros deverão ser
observados. Todas as encomendas aceitas estão sujeitas às nossas condições de
venda e de entrega vigentes. Os usuários deverão sempre consultar as versões
mais recentes das fichas técnicas dos respectivos produtos, que serão entregues
sempre que solicitadas.

Sika Brasil
Av Dr Alberto Jackson Byington, 1525
Vila Menck – Osasco – SP
CEP: 06276-000
Brasil

Tel. +55 11 3687 4600
Fax +55 11 3601 0288
e-mail : consumidor.atendimento@br.sika.com
www.sika.com.br
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