
Proteção “invisível” contra vazamentos no telhado.

StormShield ®
P R O T E T O R  C O N T R A  A G U A  E  G E L O



IKO StormShield Protetor contra Agua e Gelo  

Um produto para telhados econômico em rolo, de 
betume modificado, com um forro auto-adesivo 
protegido por uma folha de desprendimento tratada 
com silicone, que é facilmente removida durante 
a instalação.

StormShield®
P R OT E TO R C O N T R A  
AG UA E G E LO

  Ajuda a evitar o vazamento de água devido a barragens de gelo  
e chuva com vento.

 
 Maior flexibilidade para desempenho superior.

 
 Reforçado com fibra de vidro para maior resistência.

 
 Auto-adesivo para vedação à prova d’água. 

 Auto-vedação em torno de pregos de telhado.

Protege contra a chuva com ventos 
 A chuva, impulsionada pelo vento é levada a parte ide baixo  
das telhas, permitindo água para penetrar através do telhado  
desprotegido, causando dano interior. Telhados com declives  
mais baixos (2:12 a 5:12) são ainda mais suscetíveis a 
esse problema.

  Ajuda a prevenir barragens de gelo 
   Quando a neve derretida escorre pelo telhado até os beirais 

que estão frios, uma represa de gelo pode se formar e fazer 
com que a água suba sob as telhas. Eventualmente, a água 
penetra no telhado desprotegido e vaza, danificando o interior 
do edifício.
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Aberturas/ventilação para telhados

Clarabóias
Cumeeira

Beirais

Calhas

Use o Protetor contra Gelo e Água 
IKO StormShield nessas áreas 
críticas do telhado.

ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Comprimento 65’ (19.8 m)

Largura 36” (914 mm)

Conteúdo do rolo 195 sq. ft. (18.1 m2)

Nota: Todos os valores indicados são aproximados.

As telhas sozinhas geralmente não são suficientes para proteger sua casa. 
A IKO desenvolveu componentes superiores para telhados com múltiplas 
camadas incorporando nossos produtos líderes do setor. Um sistema de 
cobertura completo garante o melhor desempenho do seu telhado.

 1    PROTEÇÃO PARA BEIRAL E 
RINCÕES. 

 2    SUBCOBERTURA.   

 3    FILEIRAS DE INÍCIO.  

 4    TELHAS DE COBERTURA DE 
CUMEEIRA. 

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
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Nota: As informações contidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A IKO não assume 
nenhuma responsabilidade por erros que pos-sam aparecer neste documento.

INSTRUÇÕES DE APLICAÇÃO
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