Stormtite

®

SUBCOBERTUR A SINTÉTICA

A subcobertura sintética substitui o feltro asfáltico de 15 libras.

Stormtite®
S U B C O B E RT U R A
SINTÉTICA

Subcobertura Sintética - maior proteção e
maior resistência a sua cobertura shingle.
A Subcobertura Sintética IKO Stormtite foi
desenvolvida para ser usada sob telhas de asfalto
tipo shingle. É a alternativa com o melhor custobenefício do mercado.
Principais vantagens da IKO Stormtite.
	Mais FORTE. Stormtite revestido em cima e em baixo com poliolefina o que
confere resistência superior a qualquer condições.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO
Comprimento

76.2 m (250 pés)

Largura

1,219 mm (48”)

Conteúdo do rolo

92.9 m2 (1000 pés quadrados)

Nota: Todos os valores demonstrados são aproximados.

	Mais FLEXÍVEL, em todos os climas. Stormtite é fácil de instalar, fica liso sem
ondulações, flexível para o uso em torno de respiradouros, janelas de sotão,
clarabóias e outras estruturas típicas de telhado.
	Material sintético não respirável. Stormtite efetivamente derrama a água que
fica atrás das telhas e é desenvolvida para atrasar evaporação.
	Mais LEVE . Um único rolo de Stormtite contém 92,90 m2, e pesa pesa
apenas 9,75 kg.
	Mais INTELIGENTE. Cada rolo é imprimido com linhas tracejadas a cada 5 cm
do centro e com pontos demarcados nas áreas de fixação recomendadas
para uma aplicação mais fácil e aprimorada.

O sistema de cobertura Shingle precisam
de subcobertura resistente no processo de
instalação e eficiente ao logo do tempo.

Pronto para conferir maior Resistência e Durabilidade para
sua cobertura com Stormtite?

A IKO desenvolveu uma cobertura superior
com componentes de múltiplas camadas
incorporando nossos produtos que são líderes
do setor. Um sistema completo de cobertura
garante um melhor desempenho do seu telhado.
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 roteção para Beiral e Rincões.
P
StormShield™ Proteção contra Água e Gelo

2

Subcobertura. Stormtite®
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Filera de Inicio. Leading Edge Plus™
o EdgeSeal®
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 elhas tampão para cumeeira.
T
Série Hip & Ridge 12™
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Saiba mais sobre nossos produtos agora mesmo, conversando com o distribuidor IKO Oficial no Brasil – Espaço Smart a maior a rede de lojas de
Construção a Seco do Brasil. Confira nosso site: www.espacosmart.com.br
Nota: As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A IKO não assume responsabilidade por erros que possam conter
neste documento.
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