
Use únicamente adesivos flexiveis de boa qualidade, em camada fina, para garantir uma instalação livre de problemas.
Selecione o adesivo adequado a cada tipo de solo e pavimento a instalar tendo em conta os requisitos específicos de utilização.

Nota: Nem todos os adesivos para pavimento são adequados para se utilizarem com o nosso DITEC3. Aconselhamos os 
aplicadores para que comprovem a adequabilidade com testes proprios. A Revestech não assumirá nenhuma responsabilidade 
pelo uso de adesivos inadequados. No caso de instalação sobre sistemas de piso radiante podem ser  necessarios adesivos 
com maior força de adesão e gres, ou ceramica, de maior qualidade.

O substrato deve estar estruturalmente firme, seco, nivelado e limpo, apto para a instalação das peças ceramicas  e em 
conformidade com todas as normativas em vigor. O nivel de humidade deve ser inferior a 2% (prova CM) segundo norma DIN 
18365. Quando se instale sobre substratos absorventes, devem seguir-se as instruções do fabricante do adesivo e se este 
requer nivelação, esta deve realizar-se antes de começar a instalação da lamina.

 Caraterísticas

Peso 550 gr/m2

Lâmina nodular Polietileno

Geotextil Polipropileno

Comprimento / largura 1 m / 30 m

Espessura total 3 mm

Nódulos 2.500 por m2

Volume de ar entre nódulos 1,56 l/m2

Temperatura de instalação  5 a 30 ºC

Temperatura de serviço -40 a 80 ºC

Propiedades fisiológicas Segura para aguas potáveis

Adesivos

Substrato

DITEC3 é uma lamina ideal para o desacoplamento de uma ampla variedade de materiais de pavimento. Esta membrana 
nodular de polietileno, com geotexteis integrados em ambas as faces, proporciona uma base excelente para a colagem de peças 
ceramicas com, camada fina de adesivos flexiveis. Os geotexteis desolidarizam as peças ceramicas do substrato, protegendo-as 
das fendas e movimentos dos mesmo. Os canais de ar entre os nódulos ventilam o substrato e evitam a acumulação da pressão 
de vapor.

Lâmina nodular de polietileno que incorpora geotêxteis de polipropileno em 
ambos os lados, unidos sem cola.
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As peças cerâmicas colocadas sobre o DITEC3 devem estar entre 0,01 e 0,16 m2. Evite a instalação em diagonal ou 
escalonada. Assegure-se de que o substrato é estruturalmente firme e está preparado de forma profissional. Corte as secções 
da lamina na dimensão deseada. Aplique o adesivo flexível com pente dentado de 4x4 mm em capa fina. de imediato, coloque
por cima a lâmina com os nódulos para baixo e pressione firmemente com uma talocha de borracha ou um rodo. De seguida 
aplicar o adesivo, cobrindo a lamina, e colocar as peças cerâmicas da forma habitual. As juntas de dilatação da superficie das 
peças cerâmicas deverão coincidir com as debaixo .

Nota: Se usado no exterior, e é necessária impermeabilização, as juntas entre lâminas e com o perímetro deverão selar-se 
usando DRY80 BANDA 13 e adesivo cimentício em dispersão acrílica impermeável e elástica (A+B).

Cerâmicas e Pavimentos. Colocação.

Caminhar sobre o piso terminado com sapatos de sola dura, 
ou bater-lhe com um objeto pesado pode produzir um som 
oco. Por favor siga todas as instruções e normas exigidas 
para a instalação em questão. Preste especial atenção as 
normas relativas ao adesivo e peças cerâmicas utilizadas.
A informação proporcionada baseia-se na experiencia e 
provas realizadas até á data.

Nenhuma informação proporcionada aqui se entenderá 
como garantía implícita de idoneidade do DITEC3, a 
ampla gama de materiais utilizados, as variações da obra e 
as condições da instalação podem requerer uma avaliação 
individual em cada caso. Aconselhamos os utilizadores 
para que realizem as suas propias provas para a instalação 
prevista.

Observações

A colocação incorrecta da lamina ou a sua colocação invertida, resulta na perca total
da sua eficacia e anula a nossa garantía.

ATENÇÃO

A SUPERFÍCIE COM NÓDULOS 
DEVE ESTAR ORIENTADA PARA 
BAIXO.

NÃO OK

1. Suporte
2. Cimento cola C2 S1/S2
3. Lâmina DITEC 3
4. Adesivo impermeável 
     em base de cimento
5. Banda de união DRY50 BANDA 13
6. Pavimento
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DUPLA
VEDAÇÃO COM ADESIVO 
IMPERMEÁVEL EM BASE 

DE CIMENTO

ATESTADO  
COM BANDA

A lâmina vem 
enrolada 
de forma a 
patrocinar a 
sua correta 
aplicação.
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