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SISTEMAS E SOLUÇÕES 
IMPERMEABILIZAÇÃO

A KRYPTON CHEMICAL dedica-se ao desenvolvimento e 
fabrico de membranas líquidas para impermeabilização, 
pavimentação e para revestimentos anticorrosivos, sendo uma 
das principais referências de mercado, nos sectores da 
construção e indústria. Actualmente com 100% da sua 
produção em Espanha, está presente em mais de 70 países, 
onde conta com uma ampla rede de Aplicadores homologados.

A KRYPTON CHEMICAL desenvolve todos os seus sistemas 
cumprindo com as distintas normas vigentes, sendo fabricados 
de acordo com os mais elevados standards de qualidade, 
obtendo para os mesmos as certificações mais exigentes, tanto 
a nível nacional, como internacional.

A KRYPTON CHEMICAL oferece aos seus clientes soluções 
integrais, que incluem serviços adicionais, tais como, I+D, 
formação, prescrições técnicas específicas, acompanhamento 
técnico em obra, fichas de acompanhamento de obra, garantias, 
etc.

Soluções
Rayston

Proof
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Apesar dos sistemas impermeabilizantes líquidos à base de 
poliuretano, estejam presentes no mercado há mais de 30 anos, 
ainda se encontram em pleno desenvolvimento e, por isso, 
podem ser considerados como produtos de última tecnologia.

KRYPTON CHEMICAL fabrica e comercializa diferentes gamas 
de produtos para a impermeabilização líquida, que procuram 
satisfazer as diferentes necessidades dos seus clientes, em 
todas e cada uma das suas inúmeras aplicações.

Esta ampla oferta de sistemas permite a obtenção de soluções 
de impermeabilização sem juntas, que se adaptam, com total 
garantia, às situações mais complexas, aportando excelentes 
prestações técnicas, grande versatilidade de uso e resultados 
excepcionais

Este folheto descreve as principais aplicações dos nossos 
sistemas de impermeabilização líquidos, desenvolvidos com a 
experiência obtida ao longo de mais de 20 anos de história.

Sistemas
Impermeabilizantes

Krypton

SISTEMAS E SOLUÇÕES 
IMPERMEABILIZAÇÃO
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COBERTURA DO AEROPORTO DE BARCELONA, 18.500 m2

As coberturas devem suportar temperaturas extremas no Verão, 
superiores aos 50ºC e, no Inverno, abaixo dos 0ºC, criando a 
necessidade do uso de sistemas de impermeabilização 
altamente elásticos, que mantenham as suas propriedades 
quando sujeitos a estas condições térmicas e, que consigam 
absorver os movimentos de dilatação e contracção das coberturas 
sem fissurarem.

A KRYPTON CHEMICAL já aplicou os seus sistemas em 
muitas coberturas de aeroportos em Espanha, geridos pela 
AENA. Entre eles, figuram os aeroportos de Barcelona, Réus, 
Sevilha, Maiorca, Tenerife e Fuerteventura.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
COBERTURAS EM 

AEROPORTOS
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SISTEMAS E SOLUÇÕES 
IMPERMEABILIZAÇÃO

PARQUE DE ESTACIONAMENTO NA COBERTURA DO AEROPORTO DE KIEV, UCRANIA, 30.000 m2

Para evitar as infiltrações nos pisos inferiores, optou-se por 
aplicar um sistema impermeável da KRYPTON CHEMICAL, 
que resistisse à circulação de veículos e com uma grande 
capacidade para pontear  fissuras.

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE COBERTURA COM

PARQUE DE ESTACIONAMENTO
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SISTEMAS E SOLUÇÕES 
IMPERMEABILIZAÇÃO

As coberturas com tráfego pedonal podem ser, maioritariamente, 
catalogadas como de tráfego intenso ou de tráfego ocasional 
(para trabalhos de manutenção).

A KRYPTON CHEMICAL tem soluções amplamente testadas 
para ambos os casos, tanto de aplicação a frio, como a quente, 
com máquina de projecção.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
COBERTURAS, VARANDAS E 

TERRAÇOS COM TRÁFEGO
PEDONAL
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MPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA DE CONDOMÍNIO DE APARTAMENTOS EM ALBUFEIRA,, ALGARVE, 2900 m2
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
COBERTURAS DE  CENTROS

COMERCIAIS E EDIFÍCIOS 
PÚBLICOS
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COBERTURA DO CENTRO COMERCIAL “LAS ARENAS”, EM BARCELONA, 4.182 m2

Deste modo, alargou-se a duração da Garantia oferecida pela 
KRYPTON CHEMICAL sobre os materiais utilizados na 
impermeabilização da cúpula.

A cúpula de madeira do centro comercial “Las Arenas” (Praça 
de Espanha, Barcelona), foi tratada com o sistema IMPERMAX 
STRAT (Impermeabilização + Isolamento térmico com placas 
PIR), em 2010. Desde então, o sistema tem funcionado perfei-
tamente, impedindo que a água entre no interior da cúpula.

No entanto, devido à poluição produzida pelas chaminés do 
mesmo edifício e a contaminação meio ambiental da cidade de 
Barcelona, o revestimento final havia perdido o seu aspecto 
estético, ao ficar escurecido pela gordura e fuligem. Uma vez 
analisado o problema, decidiu-se aplicar uma nova demão 
protectora, de manutenção (Colodur + Pigmento de Cor), para 
assim, recuperar o aspecto bonito que o sistema IMPERMAX 
STRAT oferecia quando aplicado inicialmente. 
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A Poliureia Rayston X5 é uma poliureia expandida, de aplicação 
a quente, flexível e elástica, com grande capacidade para 
pontear as possíveis fissuras no suporte. Estas características, 
a juntar à redução de custo, à sua rapidez de aplicação e à sua 
grande durabilidade, fazem com que este sistema se constitua 
como o sistema ideal para impermeabilizar grandes coberturas 
industriais.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
COBERTURAS INDUSTRIAIS 

COM POLIUREIA EXPANSIVA
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA INDUSTRIAL COM POLIUREIA RAYSTON X5, SARAGOÇA, 6.500 m2
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COBERTURA AJARDINADA, BILBAO, 300 m2

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE COBERTURAS 

AJARDINADAS

A cobertura ajardinada, também chamada de cobertura verde, 
eco-cobertura ou cobertura vegetal elevada, combina, não 
apenas, todas as vantagens do isolamento térmico e acústico, 
mas também contribui para a melhoria da biodiversidade e 
constitui-se como um tratamento efectivo natural, contra a 
contaminação atmosférica, especialmente em espaços 
urbanos.
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O sistema de encapsulamento e selagem apresenta as 
vantagens de ser mais económico, mais rápido e mais 
duradouro que a retirada total e substituição da cobertura. 
Além de impermeabilizar a cobertura e de melhorar o isola-
mento térmico e acústico do edifício, durante os trabalhos de 
encapsulamento, NÃO se interrompem as actividades que 
estejam a ser desenvolvidas no interior do edifício.

Sistema certificado para uma vida útil de 10 ou 25 anos, 
segundo DITE 06-0263. 

IMPERMEABILIZAÇÃO E 
ENCAPSULAMENTO DE

AMIANTO
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IMPERMEABILIZAÇÃO E ENCAPSULAMENTO DE AMIANTO, MAIORCA, 1.500 m2

Segundo as diversas informações da UE, o amianto continua a 
ser a principal toxina provocadora de cancro, que afecta os 
trabalhadores europeus. Muitas coberturas de edifícios foram 
construídos com placas de fibrocimento durante décadas, 
apresentando um elevado risco para a saúde, ao conterem 
milhões de fibras de amianto, que podem ser libertadas para a 
atmosfera.

Como tratar estas coberturas?
A KRYPTON CHEMICAL desenvolveu um procedimento 
integral para a limpeza, encapsulamento e impermeabilização 
do fibrocimento.
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MELHORIA DO ISOLAMENTO
TÉRMICO E ACÚSTICO DE

COBERTURAS
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COBERTURA COM ISOLAMENTO TÉRMICO E ACÚSTICO, MADRID, 1.000 m2

Existem diversos planos de apoio financeiro, oferecidos pelo 
Governo português, para subsidiar e financiar a melhoria dos 
edifícios, onde se incluem ajudas para o seu isolamento 
térmico e acústico.

O isolamento térmico e acústico melhora a qualidade de vida 
dos residentes e utilizadores dos edifícios.
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(ESQ.) CAMPO DE FUTEBOL SANCHEZ PIZJUAN, SEVILLA, 15.000 m2

(DIR) BANCADAS DO CAMPO DE FUTEBOL DO LEVANTE UD, VALÊNCIA, 30.000 m2

A impermeabilização de grandes estruturas em betão evita a 
sua deterioração e aumenta a sua vida útil. A KRYPTON 
CHEMICAL dispõe de sistemas de projecção a quente, ou de 
aplicação manual, a frio, com rápida colocação em serviço, 
para a impermeabilização de bancadas de estádios de futebol 
e que, por isso, se adaptam muito bem aos curtos periodos de 
tempo disponibilizados para a execução de obras em estádios 
desportivos.

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE BANCADAS DE 

ESTÁDIOS DE FUTEBOL



SISTEMAS E SOLUÇÕES 
IMPERMEABILIZAÇÃO

• Sistema autoportante: Não necessita de nenhuma estrutura     
   exterior para garantir a sua estabilidade.
• Membrana impermeável de elevadas prestações, de resistência 
   e mecânicas, que asseguram a integridade da galeria face às 
   solicitações geradas pelo efeito de sucção e/ou achatamento 
   devido à acção do ar.
• Impede os desprendimentos internos de rochas soltas, 
   evitando que caiam sobre a zona de circulação de veículos.
• Rapidez de execução:  é possível coordenar os diferentes 
   trabalhos, de forma a agilizar os prazos.

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE TÚNEIS
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TÚNEL DE FOLLEDO, 800 m2

Nos túneis rodoviários e ferroviários, as infiltrações de água 
constituem um problema grave, por poderem afectar a 
circulação de veículos e prejudicar a integridade das instalações. 
Por isso, é necessário optimizar os recursos destinados a 
resolver de forma eficaz, as entradas de água nas galerias, 
mediante sistemas que garantam o trânsito normal de veiculos e 
aumentem a vida útil da infra-estrutura.

O sistema de impermeabilização de túneis da KRYPTON 
CHEMICAL apresenta as seguintes vantagens relativamente 
às soluções tradicionais:
• Permite a sua aplicação directamente sobre suportes irregulares,
  molhados e/ou em mau estado.
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
TABULEIROS DE PONTES

IMPERMEABILIZAÇÃO DO TABULEIRO DA AUTO-ESTRADA DE COLMENAR SOBRE A M-40, MADRID, 6.000 m2

EXECUTADA COM O RAYSTON SPRAY ROBOT, NA PROJECÇÃO DE POLIUREIA

A última demão do revestimento final pode ser adaptada para 
ser usada em pontes em estradas (ao estar ensaiado para 
suportar temperaturas da sobreposição de asfalto, superiores a 
250ºC) ou, em pontes de comboio, nos quais se fixa com resina 
à membrana, um geotêxtil de protecção.

O RAYSTON SPRAY ROBOT aumenta os rendimentos de 
projecção de poliureia até aos 1.500 m2/dia, por robô e 
máquina.

Os tabuleiros de ponte podem ser afectados pelas infiltrações 
de água provenientes da estrada, provocando danos na sua 
estrutura interna, causados, principalmente, pela deterioração 
acelerada do betão e pela corrosão dos seus componentes 
metálicos. Para aumentar a vida útil das pontes e melhorar a 
segurança rodoviária, é necessário fazer a  sua impermeabilização 
com sistemas eficazes e duradouros.

A KRYPTON CHEMICAL desenvolveu a poliureia H Flex, com 
uma grande capacidade para pontear fissuras e, por isso, 
adequada para estruturas com movimentos. O sistema proposto 
dispõe de ETE 16-0149 a 25 anos, segundo a ETAG 033 para 
a impermeabilização específica de tabuleiros de pontes. 
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A carbonatação do betão é uma patologia recorrente nas estruturas 
em betão armado e uma das principais causas da sua deterio-
ração. Nos casos incipientes podem ocorrer fissuras e nos 
casos mais avançados pode-se chegar a verificar perdas de 
secções na estrutura.

A KRYPTON CHEMICAL desenvolveu duas membranas, 
certificadas para a impermeabilização ao CO2, que reduzem, 
drasticamente, os efeitos perniciosos desta patologia no betão. 

PROTECÇÃO DO BETÃO À 
CARBONATAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO E PROTECÇÃO DO BETÃO À CARBONATAÇÃO, TOULOUSE, FRANÇA, 3.200 m2
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A KRYPTON CHEMICAL fabrica várias membranas, certificadas 
como barreira de protecção frente ao gás radão, segundo as 
disposições estabelecidas na modificação do Código Técnico 
da Edificação Espanhola, de 27/12/2019.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
PLACAS E BARREIRAS AO 

GÁS RADÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO E  BARREIRA AO GÁS RADÃO, 800 m2

O radão é um gás nobre, radioactivo, imperceptível pelo ser 
humanos (sem cheiro, cor ou sabor), ligeiramente solúvel em 
água e de grande mobilidade. É gerado de forma natural na 
crosta terrestre pela decomposição do Urânio238, ascendendo 
à superfície através da porosidade dos terrenos, especialmente 
nos terrenos silícios (granito 5 ppm de U238).

Nos espaços fechados ou mal ventilados (sótãos/caves), o gás 
radão tende a acumular-se, criando um risco para a saúde dos 
seus habitantes (cancro do pulmão).
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Em zonas com climas extremos, onde durante os meses de 
Inverno são frequentes as geadas e nos meses de Verão se 
atingem temperaturas muito elevadas, as superfícies dos 
canais e valas em betão, sofrem deteriorações graves. Esta 
problemática, é acentuada durante o Inverno, se existirem 
periodos programados sem irrigação ou com uma irrigação 
limitada. Os ciclos gelo/desgelo acabam por degradada super-
ficialmente a capa exterior do betão dos canais, originando 
perfurações, fissuras e roturas de juntas, provocando perdas 
de água quando colocados em serviço.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
CANAIS E VALAS PARA 
TRANSPORTE DE ÁGUA

A impermeabilização de canais e valas com as membranas 
contínuas da KRYPTON CHEMICAL, aumenta a vida útil das 
mesmas e diminui os custos de manutenção. Os nossos 
sistemas não têm juntas, são de aplicação rápida e fácil.
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(ESQ.) IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANAIS, ITALIA, 2.000 m2

(DIR.) IMPERMEABILIZAÇÃO DE CANAIS, MADRID, 200 m2
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A legislação europeia exige que as lagoas de retenção, quase 
sempre construídas com betão, assegurem a estanqueidade 
dos produtos armazenados durante o tempo necessário, 
previsto, para a sua evacuação. No entanto, os derrames de 
produtos químicos danificam com facilidade o betão e 
infiltram-se através dele, contaminando o solo.

As soluções da KRYPTON CHEMICAL ficam totalmente aderidas 
ao suporte e apresentam uma grande resistência contra os 
agentes químicos.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE 
CONTENÇÃO PRIMÁRIA E 

SECUNDÁRIA DE LÍQUIDOS
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE LAGOAS DE CONTENÇÃO, PAÍSES BAIXOS, 1.500 m2
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A KRYPTON CHEMICAL oferece uma gama completa de 
membranas impermeabilizantes isentas de solventes, baseadas 
em poliuretanos e poliureias de aplicação a frio.
Estas soluções estão especialmente recomendadas para 
aplicações em interiores (quartos húmidos): cozinhas, casas 
de banho, duches, etc. As membranas podem ficar expostas, 
mediante a aplicação de um revestimento protector (também 
sem solvente) ou protegidos por um pavimento adequado.

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE DIVISÕES 

HÚMIDAS INTERIORES
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE DIVISÕES HÚMIDAS INTERIORES, MÉDIO ORIENTE 80-100 m2
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A KRYPTON CHEMICAL dispõe de diferentes soluções para a 
impermeabilização de depósitos de água, dependendo da sua 
dimensão e dos requisitos técnicos:
• Os pequenos depósitos de água potável são impermeabilizados 
   através de sistemas baseados em membranas de poliuretano 
   aplicados manualmente, a frio. 
• Os grandes tanques são impermeabilizados através de poliureia 
   projectada com uma máquina de alta pressão, a quente.
• Além disso, é possível prescrever um sistema aderido, que, 
   além de impermeabilizar, também protege a superfície,
  aumentando a sua vida útil ou, um sistema não aderido, que 
  permite uma execução rápida, minimizando o tempo de 
  paragem das infra-estruturas em serviço.

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE DEPÓSITOS DE 

ÁGUA POTÁVEL

IMPERMEABILIZAÇÃO DE DEPÓSITOS DE ÁGUA POTÁVEL, BARCELONA, 1.000 m2
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A poliureia é um material adequado para a impermeabilização 
de tanques e lagoas, tanto para uso decorativo, como os 
dedicados ao divertimento, à criação de animais aquáticos, ao 
abastecimento de água para rega, etc. 
Os sistemas de impermeabilização contínuos da KRYPTON 
CHEMICAL, não têm juntas, podendo reduzir, exponencialmente, 
a possibilidade de sofrerem perdas de água. Por outro lado, a 
rapidez de colocação em funcionamento, é muito mais elevada 
que a dos sistemas tradicionais.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE
TANQUES E 

LAGOS ARTIFICIAIS
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(ESQ.) IMPERMEABILIZAÇÃO DE TANQUES DE ÁGUA, PARQUE WARNER, MADRID, 1.500 m2

(DIR.) IMPERMEABILIZAÇÃO DE  LAGOA DE TEMPESTADE, IRLANDA, 4.000 m2
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As estações de tratamento são formadas por uma série de estru-
turas em betão, as quais são submetidas, de forma contínua, a 
diferentes processos físico-químicos muito agressivos.
Em ambientes anaeróbicos, as bactérias presentes nas águas 
residuais, decompõem-se em: gorduras, carboidratos e proteínas, 
através de reacções químicas complexas, que produzem gases 
como o H2S (ácido sulfídrico).
A KRYPTON CHEMICAL fabrica membranas certificadas para 
resistir a estes ambientes de trabalho com uma grande durabilidade, 
minimizando os tempos de paragem destas infra-estruturas.

IMPERMEABILIZAÇÃO DE ES-
TAÇÕES DE TRATAMENTO DE 

ÁGUAS  RESIDUAIS (ETAR)
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ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS, ITÁLIA, 2.500 m2
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O revestimento de uma piscina está submetido a distintos 
requerimentos, sejam eles químicos, pelo contacto com água 
clorada ou outros produtos de manutenção, sejam eles físicos, 
devido ao desgaste decorrente da fricção ou movimentos que 
possam ocorrer no tanque que constitui a piscina.
A KRYPTON CHEMICAL inúmeros de casos de êxito na 
impermeabilização de piscinas.

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE PISCINAS
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IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISCINAS, MARSELHA, FRANÇA, 1.200 m2
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As soluções de impermeabilização da KRYPTON CHEMICAL 
permitem criar membranas contínuas, aplicadas na forma 
líquida, de maneira rápida e eficaz. Estes revestimentos de 
natureza elastomérica, apresentam um comportamento 
termo-estável, uma grande resistência mecânica (materiais 
duros e elásticos ao mesmo tempo), uma grande resistência 
química (face a ambientes ácidos e básicos) e uma grande 
resistência face aos agentes externos. As resinas da KRYPTON 
CHEMICAL apresentam todos os certificados europeus 
exigidos (marca CE, contacto com água potável, ...) para este 
tipo de aplicação.

IMPERMEABILIZAÇÃO
DE PARQUES AQUÁTICOS

25

(ESQ.) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO, SLIDE & SPLASH, PORTUGAL, 1.300 m2

(DIR.) IMPERMEABILIZAÇÃO PARQUE AQUÁTICO, SLIDE & SPLASH, PORTUGAL, 1.300 m2

(EM BAIXO) IMPERMEABILIZAÇÃO DE PARQUE AQUÁTICO, VALÊNCIA, 900 m2
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KRYPTON CHEMICAL
À disposição dos seus clientes, o seu departamento 
técnico, com o objetivo de colaborar na procura das 
soluções mais eficazes do mercado, para cada obra 

em particular.

Todos os nossos sistemas são fabricados de acordo com os mais altos níveis de qualidade 
e certificados pelas principais agências internacionais.

KRYPTON CHEMICAL S.L.

Pol. Industrial Les Tàpies, C/Martí i Franquès 10-20

43890 L’Hospitalet de l’Infant (Tarragona · España) 

+34 977 822 245

 
 

 
 

 

Krypton Chemicals UK
367 Hale Road, Hale Barns Altrincham 

Cheshire WA15 8TB
Tel. +44 07970 455050 

enquiries@kryptonchemicals.co.uk 
www.kryptonchemicals.co.uk

 
 
 

Krypton Chemical France
2 Rue Pierre et Marie Curie 33290 

Blanquefort · France 
Tel. +33 5 56 97 94 32

www.krypton-rayston.com

KryptonTech Facility 
Netherlands

Schaijkseweg 4
5411rl Zelanda (NBR) 

Tel. +31641470781

 
 

 

Krypton Chemical Italia
Zona industriale Padule Via Polesine n. 8 

06024 Gubbio (PG). Italia 
Tel. +39 075 9277641

info@kryptonchemical.it
www.kryptonchemical.it

Krypton Chemical Chile
Av Kennedy 4978 Of 401 

4978-401 VITACURA
Tel. 056-994-99-1566

contacto@kryptonchile.cl
www.kryptonchile.com

WWW.KRYPTONCHEMICAL.COM
RAYSTON@KRYPTONCHEMICAL.COM

Globalpur, Lda.
Av. Pedro Álvares Cabral, 230

Beloura - Linhó
Tel. +351 211 379 921

www.globalpur.pt


