
Geomembranas
telas que funcionam

www.firestonebpe.com



A Geomembrana EPDM Firestone é uma geomembrana em borracha macia que oferece um 

rendimento excepcional  para um elevado número de aplicações agrícolas, industriais, de 

engenharia civil e comerciais, tais como:

• Reservatórios e canais de irrigação • Reservatórios para águas residuais

• Reservatórios para incêndios • Reservatórios para neve artificial

• Reservatórios agrícolas e nitreiras • Sistemas de lagunagem

• Reservatórios para aquacultura • Cobertura de aterros

• Reservatórios para decantação • Lagos artificiais

O revestimento efectuado com tela Geomembrana EPDM Firestone é fácil de instalar e 

construído para durar, mesmo com aplicações críticas em termos de líquidos armazenados ou 

dimensões dos reservatórios.

Evidências do produto

Os milhares de referências Firestone no mundo inteiro - frequentemente realizados em 

ambientes exigentes - são a prova dos rendimentos excepcionais da geomembrana EPDM 

Firestone.

Os primeiros lagos de irrigação realizados com as membranas em borracha da Firestone foram 

instalados no Sul de Espanha há 40 anos. Estes reservatórios encontram-se em utilização 

actualmente.
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Alto desempenho em ambientes 
mais exigentes
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Uma grande 
variedade de 
aplicações

Reservatório para neve artificial, 
Espanha

Reservatório de irrigação, Nova Zelândia

Reservatório para águas residuais, 
Holanda Cobertura de aterros, França

Reservatórios para aquacultura, 
Estados Unidos

Reservatório para irrigação, Turquia

Sistemas de lagunagem, França

Nitreira, frança

Reservatório para irrigação, Espanha Lago para golfe, Coreia do Sul Reservatório para incêndios, 
Alemanha

Canal de irrigação, Sérvia

Reservatório para aquacultura, Holanda

Nitreira, Hungria
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A Geomembrana EPDM Firestone é uma geomembrana em borracha sintética vulcanizada. A sua 

estrutura quimicamente inerte confere-lhe as características excepcionais.

  Grande flexibilidade mesmo a baixas temperaturas
As Geomembranas EPDM Firestone são extremamente flexíveis mesmo com temperaturas 

até -45ºC, o que possibilita a sua aplicação durante todo o ano. Esta flexibilidade permite à 

Geomembrana EPDM adaptar-se a formas irregulares e ficar plana no terreno.

  Elevada elasticidade e resistência à tracção
A Geomembrana EPDM Firestone tem uma capacidade de alongamento superior a 300% em 

todas as direcções, o que lhe permite absorver os movimentos do terreno.

  Elevada resistência às pressões hidrostáticas
Em comparação com as outras geomembranas, a geomembrana EPDM Firestone tem uma 

resistência quase ilimitada às pressões hidrostáticas, o que lhe permite a sua utilização nos 

reservatórios de grande profundidade e de grande capacidade.

  Elevada estabilidade dimensional
A geomembrana EPDM Firestone pode ser facilmente deformada, mas retoma sistematicamente 

o seu tamanho e forma inicial, contrariamente à geomembrana termoplástica que conserva as 

deformações e a redução de espessura associada.

  Longevidade excepcional
O bom funcionamento e actualidade dos primeiros reservatórios executados em 1973, são a 

prova da sua extrema durabilidade. A composição química da Geomembrana EPDM Firestone 

confere-lhe uma resistência quase ilimitada aos raios UV, ao ozono e às condições climatéricas 

severas, sem alterar as características físicas, quer a membrana esteja coberta ou exposta.

A geomembrana não contém nenhum plastificante susceptível de migrar e de provocar um 

envelhecimento prematuro. Se necessário, a Geomembrana EPDM pode facilmente ser reparada, 

mesmo após dezenas de anos de estar aplicada.

  Instalação simples
As geomembranas EPDM Firestone estão disponíveis em painéis de grande dimensão até 15m 

de largura e 61m de comprimento, numa só peça de 930m2, o que permite uma instalação 

rápida e uma redução significativa do número de uniões. A fita de união auto adesiva Firestone 

QuickSeamTM Splice Tape permite uma junção de elevada qualidade sem necessidade de 

ferramentas especiais.

  Resistência Química
A Geomembrana EPDM Firestone oferece uma elevada resistência às chuvas ácidas e alcalinas, 

aos nitratos e fosfatos em solução, aos álcoois e aos microorganismos e compostos químicos 

presentes no solo. O contacto com hidrocarbonetos, petróleo, asfalto quente, gorduras, óleos e 

cloro, deve ser cuidadosamente evitado.

  Ecológico
A Geomembrana EPDM Firestone é quimicamente inerte e não liberta nenhum poluente para o 

ambiente. A sua durabilidade excepcional e as enormes possibilidades de reciclagem, associadas 

à sua utilização para a protecção de recursos hídricos e do ambiente, fazem da Geomembrana 

EPDM Firestone a solução ambiental óptima.

Além do mais, as fábricas de produção da Geomembrana EPDM Firestone obtiveram a certificação 

ISO 14001 devido à sua gestão ambiental.

Características e vantagens únicas
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Uma gama completa de produtos

A Firestone oferece sistemas de impermeabilização usando grandes painéis de 

Geomembranas EPDM e uma gama completa de acessórios:

Fita QuickSeam, QuickSeam FormFlash, colas e vedantes. Cada componente do 

sistema de impermeabilização Geomembrana EPDM da Firestone foi cuidadosamente 

desenvolvido e testado pelo departamento Investigação e Desenvolvimento da 

Firestone  

Uma técnica de união fiável

A união de painéis de Geomembrana EPDM pode ser realizada no local devido às fitas 

de união QuickSeam (bandas auto-adesivas em butilo EPDM) e primário QuickPrime Plus.

Este método de união é simples, rápido, não necessita de ferramentas especiais e 

assegura uma qualidade de junção uniforme.

A aplicação, a rapidez de execução e a qualidade de união são totalmente independentes 

da espessura da Geomembrana utilizada. Desde a sua primeira utilização em 1987, 

milhões de metros lineares de fita de união QuicSeam foram instalados com sucesso no 

mundo inteiro. 

Realização de detalhes de impermeabilização

O revestimento de tubagens e de outras entradas, dos cantos interiores e dos cantos 

exteriores é simples e rápida por meio da Firestone QuickSeam FormFlash, uma camada 

de EPDM não vulcanizada laminada sobre uma camada auto-adesiva de fita de união 

QuikSeam. Este material reveste perfeitamente cada detalhe de impermeabilização 

qualquer que seja a sua configuração.

Qualidade na aplicação

O rendimento de um sistema de impermeabilização com uma geomembrana de EPDM Firestone é em função da qualidade da aplicação 

dos técnicos aprovados de impermeabilização, que aplicam com a mesma abordagem qualitativa que a Firestone.

A Firestone oferece um suporte óptimo para a formação teórica e prática dos seus técnicos de impermeabilização.

O seu departamento técnico assegura igualmente uma assistência técnica na aplicação e na inspecção final dos trabalhos realizados.

As especificações de aplicação assim como os detalhes de impermeabilização estão amplamente descritos no manual técnico Geomembrana 

EPDM Firestone.



Geomembrana de qualidade
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Produto certificado
As Geomembranas EPDM Firestone obtiveram a certificação CE. Foram testadas e certificadas por outros organismos nacionais 

e internacionais de certificação, entre eles a certificação Francesa ASQUAL.

Especificações técnicas 
Firestone EPDM Geomembrana 1.1mm e 1.5mm

Propriedades físicas Método 
Valor declarado
1.1 mm (.045”)

Valor declarado
1.5 mm (.060”)

Tolerância Unidade

Massa por unidade de área EN 1849-2 1288 1695 ± 5% gr/m²

Resistência à tracção ISO R 527 9 10 -1 N/mm²

Alongamento à ruptura ISO R 527 ≥ 300 ≥ 300 %

Estabilidade dimensional EN 1107-2 ≤ 0,5 ≤ 0,5 %

Maleabilidade a baixa temperatura EN 495-5 ≤ -45 ≤ -45 °C

Resistência à perfuração estática EN ISO 12236 0,7 0,9 -0,1 kN

Estanquicidade sobre forte pressão 
(4bar= 40m de altura de água)

EN1928:2000 
Method B Estanque Estanque

Permeabilidade à água EN 14150 3,0 10-6 3,0 10-6 ±10-6 m³/m²d

Permeabilidade ao metano ASTM D1434 2,25 10-3 2,25 10-3 m³/m²d

Durabilidade ensaios climáticos (25 anos) EN 12224 Conforme Conforme

Durabilidade - oxidação EN 14575 Conforme Conforme

Ângulo de atrito EN ISO 12957-2 27,5 27,5 ±1 °

Resistência à penetração de raízes CEN/TS 14416 Conforme Conforme

Convidamo-lo a consultar o nosso site: www.firestonebpe.com para obter as informações técnicas mais recentes sobre os 

nossos produtos.



Há mais de um século que a Firestone é um líder mundial na indústria da borracha.

A Firestone tem uma herança de inovação e qualidade, que estendeu ao sector da construção 

da engenharia civil através da sua divisão Firestone Building Products fabricante das 

membranas de borracha EPDM para a impermeabilização de telhados planos e de lagos.  A 

Firestone Building Products é uma divisão da Firestone Diversified Products, LLC, que faz parte 

da Bridgestone Corporation, um líder mundial do pneu e da indústria da borracha.

Produtos e serviços de qualidade

A Firestone Building Products está empenhada em manter a tradição de qualidade e de 

excelência fundada em 1900 pelo seu fundador Harvey S. Firestone. A Firestone Building 

Products tem o equipamento mais eficiente. A sua fábrica de produção de EPDM está situada 

na América do Norte e segue as directrizes muito rígidas do controle de qualidade, desde a 

selecção das matérias-primas até ao controlo dos produtos finais. As fábricas de Firestone 

obtiveram os certificados ISO 9001 e ISO 14001 que são o resultado do compromisso pela 

qualidade e gestão ambiental.

A Firestone dispõe de uma equipa de peritos e de técnicos que fornecem uma assistência 

em contínuo para a aplicação das especificações técnicas, a consultoria técnica, a formação, 

a assistência no terreno durante a realização da obra e o controle de qualidade no final da 

construção.

Um século de 
experiência
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Firestone Building Products
Ikaroslaan 75 I 1930 Zaventem I Belgium
Tel +32(0)2 711 44 50 I Fax +32(0)2 721 27 18
info@fbpe.be I www.firestonebpe.com

I PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONVIDAMO-LO A CONTACTAR O SEU DISTRIBUIDOR LOCAL OU A FIRESTONE I

Este folheto é destinado à difusão de informações comerciais e técnicas sobre os materiais fabricados pela Firestone. Estas informações estão sujeitas a modificações sem anúncio prévio. Todas as especificações 
dos produtos são expressas em pesos e medidas aproximadas. Para obter informações mais amplas, por favor consulte as fichas técnicas no site www.firestonebpe.com. A Firestone encarrega-se de fornecer 
materiais de qualidade conforme as especificações anunciadas pela Firestone. É importante realçar que nem a Firestone, nem os seus representantes são engenheiros hidráulicos, eles não podem expressar uma 
opinião e declinam toda a responsabilidade relativa à selecção e estrutura do local, assim como à preparação do terreno sobre o qual os seus produtos vão ser aplicados. Se houver questões sobre a estrutura da 
construção hidráulica, o mestre-de-obras deverá chamar especialistas em hidrologia antes de continuar. A Firestone declina toda a responsabilidade sobre todos os defeitos de construção, do terreno ou sobre 
os estragos resultantes. Nenhum membro da Firestone é autorizado a modificar este aviso.
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