
JOINT são bandas geotêxteis multicapa impermeáveis, formadas por 
poliolefinas termoplásticas.

JOINT é altamente eficazes na instalação de relva artificial, 
apresentando uma grande resistência à tração, boa aderência à cola e 
proteção contra a humidade em qualquer tipo de instalação, quer seja 
decorativa ou desportiva.

Ao ser impermeável, JOINT evita que a relva se agarre à base, 
protegendo a cola da acção da humidade que permanece na base, 
evitando assim a deterioração da ligação.

Devido a sua composição, JOINT é à prova de podridão. Não é atacado 
por bactérias e bolores e mantém a sua eficácia indefinidamente.

JOINT·S
Combinar.

O uso combinado das bandas JOINT, com fibra para a aderência em uma 
face, e com fibra nas duas faces, constitui um sistema de melhorias na 
instalação de campos deportivos com linhas de marcação.

Utilizando JOINT·S nas uniões da relva e JOINT nas linhas de marcação 
facilita-se e assegura-se a colagem nos pontos de encontro fazendo 

ganhar tempo e qualidade na instalação.

JOINT·S
Como sistema em instalação desportiva é POUPANÇA.

• Em tempo e mão de obra, pela sua instalação mais fácil e rápida nos 
encontros das uniões com a marcação.

• Em custo de reparações derivado á humidade, pela sua eficácia e 
durabilidade.

• E por prolongar a vida útil da instalação em boas condições.

Descripción

FICHA TÉCNICA

JOINT

Referência Descrição Apresentação

Banda de união reforçada para
instalações deportivas ou campos
de futebol pequenos 544011363 JOINT Rolo de 30 cm x 100 m

Banda de união reforçada dupla face para
campos profissionais deportivos com linhas
de marcação.

544011370 JOINT-S Rolo de 30 cm x 100 m
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Estructura / Composição

JOINT

100% PS Não Tecido

100% PE Malha

100% TPO Lâmina

JOINT S

100% PS Não Tecido

100% PE Malha

100% TPO Lâmina

100% PS Não Tecido

Presentación / Rolos / Palets

Cor lâmina     Grisx

Largo rolo (cm) 30 

Longo rolo (m) 100

Peso rolo de 30 cm (kg) 7,5 / 9,5 (·S)

Rolos por palet 33

m por palet 3.300

Propiedades Método JOINT JOINT·S

Espessura (mm) EN 1849-2 0,5 0,6

Peso (gr./m2) EN 1849-2 240 290

Resistência á tracção (N/5cm) EN 12311-2 L>340  /  T>235 L>430  /  T>290

Resistência ao cisalhamento (N/100 
mm) da junta (com o envelhecimento)

EN 12228 Met.2
EN 13744

34

Alargamiento (%) UNE EN 12311-2 16 27

Estanqueidade à água UNE EN 1928 - B Estanque Estanque

Temperatura de utilização -20º a +70º -20º a +70º

Resistência aos raios UV 2 semanas 2 semanas

Impermeável à água e à cola
Boa estabilidade dimensional
Boa resistência a rasgões
Muito pouca espessura
Fácil corte e manuseio
Boa aderência da cola
Fibra numa ou em ambas as faces
Imputrescível e à prova de bolor
Material fácil de reciclar

JOINT
JOINT S

0,5 mm  240 g/m2

0,6 mm  290 g/m2

C/La Rioja,4
03006 
Alicante
Spain

04434

Data última atualização: 27/02/23 2/3



1. Terreno
2. Adesivo bicomponente
    especial para relva
3. Tira de união 
   JOINT / JOINT S
4. Relva artificial

* MATERIAIS UTILIZADOS APENAS PARA REALIZAR AS JUNÇÕES  
    DA RELVA ARTIFICIALL

4

3
2

1

Os valores indicados na ficha técnica correspondem aos valores médios dos testes realizados nos laboratórios. Os dados fornecidos são apenas 
para fins informativos. não têm valor contratual e estão sujeitos a alteração sem aviso prévio. Recomenda-se vivamente a realização dos testes 
que considere necessários para verificar a adequação do produto ao seu uso pretendido.

• Deve ser manuseada com cuidado para evitar furos ou rasgões. Caso 
se produzam, repare-os com fita adesiva.

• Estenda JOINT na zona a unir. Aplique a cola e proceda à união, de 
acordo com as instruções do fabricante.. 

• Ao utilizar JOINT em combinação com a fita JOINT S, utilize a 
JOINT S de dupla face aderente, para efetuar as uniões da relva. Na 
colocação das linhas de marcação, que só devem aderir numa face, 
utilize a fita JOINT.

•  A unificação (fim do rolo) pode ser feita sobrepondo a fita e 
unindo-a com pregos, agrafos ou fita adesiva.

• Conserve a embalagem original até utilizar o produto. JOINT ão 
possuem proteção contra a radiação ultravioleta, pelo que deverá 
ser evitada a sua exposição prolongada ao sol até ao momento da 
instalação.

•  armazenamento deverá ser feito num lugar fresco e seco, protegido 
contra a luz direta do sol. Devidamente conservada,
as suas características não se alteram com o tempo.

Instalação
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