
 

   

CONTENÇÃO E DIVERSÃO 

Os utilizadores destes dados deverão interpretar esta informação apenas como um complemento de outras informações por eles recolhidas e devem tomar decisões 
independentes sobre a idoneidade e integridade de todas as fontes por forma a assegurar o uso adequado destes produtos, a sua eliminação, a segurança e a saúde dos 
utilizadores. As imagens são meramente ilustrativas. 
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Descrição 

Os Tapetes de obturação reutilizáveis são ideais 
para a proteção de grelhas e ralos (e, por 
consequência, redes de água) em zonas de 
limpezas com água ou propícias a derrames.  
 
Os tamanhos disponíveis adaptam-se à maioria 
das grelhas de esgoto. 
 

Características 

» Parte inferior adesiva para cobrir 
hermeticamente entradas de esgotos; 

» Parte superior resistente a rasgos, furos e 
desgaste; 

» Adaptável às superfícies irregulares; 
» Tratamento anti-UV contra água, óleos e 

determinados produtos químicos; 
» Tapete de dupla camada: 

 A camada superior, resistente e duradoura, 
cria um produto forte e duradouro; 

 A camada inferior é macia e flexível. 
» Fabricado em poliuretano sólido e resistente; 
» Não absorvente; 
 

Modo de emprego 

» Abrir o tapete e colocá-lo na zona de drenagem 
a proteger; 

» Depois de usar, é recomendável remover 
quaisquer resíduos que se tenham colado, 
bastando para isso limpar o tapete com água e 
sabão (ou um detergente normal); 

» De seguida, guarde-o num local estratégico para 
a próxima aplicação. 

 

Precauções 
Recomendamos que o tapete tenha 10cm a mais 
para cada lado da superfície a obturar. 
 
 
 

Tapetes de obturação reutilizáveis 
Benefícios 

 Funcionalidade 
Protegem a 100%, mesmo 
em superfícies rugosas; 

 Sem têxtil envolto para 
facilitar operações de 
limpeza; 

 Aplicação rápida e fácil; 

 Embora apresente uma 
elevada capacidade de 
aderência às superfícies,  
os tapetes descolam 
facilmente; 

 Cola de longa durabilidade, 
resiste a utilização repetida 
e à abrasão; 

 Durabilidade 
Fabricados em poliuretano, 
embora não seja 
recomendado, resistem até 
2h aos químicos mais 
agressivos e à passagem de 
camiões, sem qualquer 
dano; 

 A camada superior em vinil 
resiste a alongamentos, 
puxões e rasgos. A cor 
amarela permite uma 
maior visibilidade e 
segurança; 

 A camada inferior permite 
que se molde e se fixe aos 
contornos da área de 
drenagem. A cor preta 
esconde manchas e 
sujidades; 

 Elimina a necessidade de 
selar as grelhas. 

Campo de Aplicação 

Os tapetes de obturação reutilizáveis são 
recomendados para a: 
» Prevenção de derrames durante operações de 

manipulação, transporte e trasfega de fluidos 
industriais, em ambiente industrial (interior ou 
exterior); 

» Contenção ou diversão de derrames em 
superfícies irregulares, rugosas ou ásperas, pois 
são fabricados em poliuretano maleável, super 
pegajoso; 

 

Camada superior, resistente e de grande visibilidade 

 
Camada inferior, moldável e com forte aderência 
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