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ESTIL GURÚ S.L.U. é uma empresa 
consolidada no setor da construção que 
cresceu com a fabricação e comercialização 
de produtos para impermeabilização através 
de uma lâmina inovadora. Esta lâmina foi 
projetada, testada e certificada para um 

ótimo resultado de utilização.

Falamos da tela WATER-STOP
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VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• A instalação do corpo sifónico separado da tela impermeável, resulta em maior comodidade e simplicidade.

• As ligações são elásticas por pressão com desacoplamento, sem colagem.

• Nivela e ajusta-se em altura relativamente ao pavimento com muita facilidade, devido ao movimento que permite 

a elasticidade das ligações.

• Instalação a uma altura mínima de 90 mm, incluindo o revestimento de 3 mm e até 25 mm de espessura total, 

com a cola de instalação. 

• Drenagem secundária com sistema antirretorno para eliminar água das  infiltrações.

• Possibilidade de eliminação do sifão.

1 · Aikit
serie evo
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Aikit Serie Evo

É uma solução que incorpora a impermeabilização de ralo para realizar a proteção de áreas expostas à água e com 
evacuação no solo como bases de duche embutidas, casas de banho adaptadas, duches coletivos em vestiários, 
galerias e lavandarias...

É composto por tela impermeabilizante WATER-STOP unida e selada em fábrica ao ralo sifónico de baixo perfil e 
grelha em aço inox com calha em ABS.

Aikit Evo

Aikit Onde Evo

Aikit Plus Evo

Dois cantos internos Dois reforços de tubo Tampa de instalação

Formato de drenagem

Grelha 10,8 x 10,8 cm

Formato da tela impermeabilizante

2 x 1,5 m de tela de WATER-STOP. Válvula a 66 cm do bordo da 
tela.

Grelha Evo / Plus Evo / Onde Evo

Tela WATER-STOP

Sifão Ruber

Coroa Ruber

Redutor Ø 40/50 mm 

Copo Ruber Hairs

Calha

Adaptador

Conteúdo Aikit Evo / Plus Evo / Onde Evo

O conteúdo do kit também inclui:
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VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• A instalação do corpo sifónico separado da tela impermeável, resulta em maior comodidade e simplicidade.

• As ligações são elásticas por pressão com desacoplamento, sem colagem.

• Nivela e ajusta-se em altura relativamente ao pavimento com muita facilidade, devido ao movimento que permite 

a elasticidade das ligações.

• Instalação a uma altura mínima de 90 mm, incluindo o revestimento de 3 mm e até 25 mm de espessura total, 

com a cola de instalação. 

• Drenagem secundária com sistema antirretorno para eliminar água de infiltrações.

• Possibilidade de eliminação do sifão.

• Disponível em 4 cores diferentes.

2 · Aikit
plus evo colors
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Aikit Plus Evo Colors

É uma solução que incorpora a impermeabilização de ralo para realizar a proteção de áreas expostas à água e com 
evacuação no solo como bases de duche embutidas, casas de banho adaptadas, duches coletivos em vestiários, 
galerias e lavandarias...

É composto por um ralo sifónico de baixo perfil, com tela impermeabilizante WATER-STOP unida e selada na fábrica a 
um adaptador preto especial para ligação ao dreno,  e uma grelha de aço inoxidável com acabamentos diferenciados 
como o preto, ouro e bronze, com corpo em ABS.

Aikit Plus Evo Preto

Aikit Plus Evo Polido

Aikit Plus Evo Ouro

Aikit Plus Evo Bronze

Conteúdo Aikit Plus Evo Ouro / Plus Evo Bronze / Plus Evo Preto / Plus Evo Polido

Formato de drenagem

Grelha 10,8 x 10,8 cm

Formato da tela impermeabilizante

2 x 1,5 m de tela de WATER-STOP. Válvula a 66 cm do bordo da 
tela.

Grelha Ouro / Bronze / Preto / Polido

Tela WATER-STOP

Sifão Ruber

Coroa Ruber

Redutor Ø 40/50 mm 

Copo Ruber Hairs

Calha

Adaptador

Dois reforços de tubo Tampa de instalação

O conteúdo do kit também inclui:

Dois cantos internos
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VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• Grelhas quadradas e retangulares para uma drenagem pontual com 3 ou 4 águas.

• Calhas de dimensões externas 11,6 x 11,6 cm com pendentes internas e grelhas de 10 x 10 cm. Abertura de 6 

mm ao longo do perímetro da grelha para a drenagem da água.

• Calhas de dimensões exteriores 15 x 30 cm com pendentes internas e grelha de 13,4 x 28,4 cm. Abertura de 6 

mm ao longo do perímetro da grelha para a drenagem da água.

• Quase sem juntas e aproveitando ao máximo o espaço para o melhor escoamento..

• Fabricado em aço inoxidável AISI 304 e com uma vasta gama de desenho de grelhas.

3 · Evolux
formatos pontuais
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Sistema Evolux formatos pontuais

O sistema EVOLUX é uma solução para obter a proteção impermeável de duches com sifão embutido no piso, 
com altura mínima na instalação e drenagem incorporada. Oferece segurança, facilidade na instalação e cuida cada 
detalhe. Fabricado com os melhores materiais e acabamentos, contribui para o desenho e qualidade do duche com 
cerâmico.

É composta por tela impermeabilizante WATER-STOP unida e selada na fábrica ao ralo sifónico, calha e respetiva 
grelha em aço inoxidável.

Lisa

Plus

Rio

Zen

Microcimento

11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm 2 x 1,5 m de tela de WATER-STOP. Válvula a 66 cm do bordo da 
tela.

Grelha Evolux Pontual

Tela WATER-STOP

Sifão Ruber

Coroa Ruber

Redutor Ø 40/50 mm 

Copo Ruber Hairs

Calha de aço inoxidável

Adaptador

Conteúdo Sistema Evolux Pontual

O conteúdo do kit também inclui:

Modelo de instalação

Formato de drenagem Formato da tela impermeabilizante

Dois reforços de tubo Tampa de instalaçãoDois cantos internos
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VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• Os sistemas lineares com calhas, oferecem-nos possibilidade de realizar obras em banhos com formatos de 

pavimento diferentes aos tradicionais.

• Quase sem juntas e aproveitando o espaço para uma melhor evacuação.

• Podem ser colocadas à largura ou em todo o comprimento com uma única pendente, no meio do duche com 

duas pendentes e em muitas outras posições.

• Quando instaladas contra a parede é aplicado o acessório PERFIL LATERAL.

• As medidas das calhas são: 60/70/80/90/100/120 cm x 65 mm. Todas elas incorporam uma abertura perimetral 

de 6 mm de cada lado.

• Fabricadas com aço inoxidável, qualidade AISI 304 e com uma vasta gama de desenhos de grelhas.

4 · Evolux
formatos lineares
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Lisa

Plus

Rio

Zen

Microcimento

Sistema Evolux formatos lineares

Solução para realizar e impermeabilizar pavimentos de duche com altura mínima de instalação e com escoamento
incorporado. Oferece segurança, facilidade na instalação e cuida cada detalhe. Fabricado com os melhores 
materiais e acabamentos, contribui para o desenho e qualidade do duche com cerâmico.

É composta por tela impermeabilizante WATER-STOP unida e selada na fábrica ao ralo sifónico, calha e respetiva 
grelha em aço inoxidável.

Dois reforços de tubo Tampa de instalação Modelo de instalação

60, 70, 80, 90, 100 e 120 cm 2 x 2 m de tela de WATER-STOP. Válvula a 25 cm do bordo da 
tela.

Grelha Evolux Linear

Tela WATER-STOP

Sifão Ruber

Coroa Ruber

Redutor Ø 40/50 mm 

Copo Ruber Hairs

Calha de aço inoxidável

Adaptador

Conteúdo Sistema Evolux Linear

O conteúdo do kit também inclui:

Formato de drenagem Formato da tela impermeabilizante

Dois cantos internos
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VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• Grelhas quadradas e retangulares para uma drenagem pontual com 3 ou 4 águas.

• Podem ser colocadas à largura ou em todo o comprimento com uma única pendente, no meio do duche com 

duas pendentes e em muitas outras posições.

• Fabricado em aço inoxidável AISI 304, deixando um acabamento de microcemento embutido na mesma grelha.

5 · Evolux
integra
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60, 70, 80, 90, 100 e 120 cm

Sistema Evolux Integra

Para os mais exigentes. A grelha coberta com o mesmo material do piso do chuveiro, seja qual for a espessura. 
Apenas duas ranhuras visíveis, deixando assim o sistema de drenagem escondido.

Seu desenho facilita a colagem de qualquer material na estrutura de aço, igual à do piso instalado, permitindo 
acabamentos de qualquer material em combinação com o piso do chuveiro.

A Integra está preparada para ser revestida com o mesmo material da base de duche.

11,6 x 11,6 cm

15 x 30 cm

11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

60, 70, 80, 90, 100 e 120 cm

Grelha Evolux Integra

Tela WATER-STOP

Sifão Ruber

Coroa Ruber

Redutor Ø 40/50 mm 

Copo Ruber Hairs

Calha de aço inoxidável

Adaptador

Contenúdo Sistema Evolux Integra

A

B

Formato de drenagem Formato da tela impermeabilizante

O conteúdo do kit também inclui:

Tampa de instalação

B

O conteúdo do kit também inclui:

Dois reforços de tubo Modelo de instalação

A

Modelo de instalação

A

B

       2 x 2 m de tela de 
WATER-STOP. Válvula a 25 cm 
do bordo da tela.

       2 x 1,5 m de tela de 
WATER-STOP. Válvula a 66 
cm do bordo da tela.

BA

Dois cantos internos

Distanciadores

Perfis laterais
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VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• Grelhas quadradas e retangulares para uma drenagem pontual de 3 ou 4 águas.

• Podem ser colocadas à largura ou em todo o comprimento com uma única pendente, no meio do duche com 

duas pendentes e em muitas outras posições.

• Quando instalados contra a parede é aplicado o acessório PERFIL LATERAL.

• Fabricados em aço inoxidável AISI 304 e com acabamento na cor preta para seguir as tendências do mercado 

atual.

6 · Evolux
dark
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Lisa

Plus

Sistema Evolux Dark

Incorporamos a cor no Sistema Evolux. Na linha das tendências mais atuais, a série Dark também faz destacar o 
metal escuro no pavimento do duche. Fabricado com aço inoxidável e o melhor tratamento de coloração, contribui 
para o desenho e qualidade do duche com cerâmico. Oferece segurança, facilidade na instalação e cuida cada 
detalhe.

É composto por tela impermeabilizante WATER-STOP unida e selada em fábrica ao ralo sifónico, calha e respetiva 
grelha em aço inoxidável.

11,6 x 11,6 / 15 x 30 cm

60, 70, 80 e 90 cm

       2 x 2 m de tela de 
WATER-STOP. Válvula a 25 cm 
do bordo da tela.

       2 x 1,5 m de tela de 
WATER-STOP. Válvula a 66 
cm do bordo da tela.

Grelha Evolux Dark

Tela WATER-STOP

Sifão Ruber

Coroa Ruber

Redutor Ø 40/50 mm 

Copo Ruber Hairs

Calha de aço inoxidável

Adaptador

O conteúdo do kit também inclui:

Dois reforços de tubo Tampa de instalação Modelo de instalação

A B

B

A

A

B

Formato de drenagem Formato da tela impermeabilizante

Conteúdo Sistema Evolux Dark

Dois cantos internos
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VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• Adere aos mais diversos suportes normais de construção com cimento cola flexível (tipo C2) ou com adesivo de 

consistência pastosa adequado ao suporte.

• O revestimento cerâmico ou similar é colado à tela com cimento cola flexível (tipo C2 segundo norma europeia) 

tanto no piso como na parede.

• As limitações devido à temperatura e à humidade ambiente ou dos suportes, são as que correspondem ao 

cimento cola ou ao adesivo a aplicar.

• Está disponível em formatos até 2 mt de largura o que reduz o número de juntas: mais rendimento e menos risco.

• Altura da instalação de assentamento em piso antigo: de 16 a 20 mm com cerâmicos até 10 mm de espessura.

7 · Water-Stop
tela impermeabilizante
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É a solução mais vantajosa na renovação da impermeabilização de terraços.
Impermeabilização de pisos e paredes sob revestimento, pavimentos de madeira ou cerâmico, em zonas húmidas 
de interior ou exterior, como banhos, piscinas, banhos adaptados, terraços, varandas, jardins interiores, galerias, 
soleiras, peitoris, lavandarias, praias de piscina, floreiras, fontes, zonas húmidas, vestiários, cozinhas, lavandarias…
WATER-STOP permite acabamentos com uma espessura mínima porque é muito fina e instala-se sem camadas 
adicionais.

water-stop tela impermeabilizante

Quando a impermeabilização de terraços e varandas 
necessita ser renovada porque, devido ao envelhecimento 
habitual noutros tipos de telas, aparecimento de 
infiltrações que provocam manchas de humidade, 
odores e detioração, a principal dificuldade encontra-se 
geralmente na altura mínima  das entradas das casas.

A/ Rolo 1 x 5
Peso: 1,6 kg - Superfície: 5 m2 

B/ Rolo 1 x 30
Peso: 8,7 kg - Superfície: 30 m2 

C/ Rolo 1,5 x 20
Peso: 8,9 kg - Superfície: 30 m2

D/ Rolo 2 x 20
Peso: 11,7 kg - Superfície: 40 m2

Com WATER-STOP, a nova tela 
impermeabilizante pode ser instalada 
no pavimento atual se estiver em bom 
estado e o novo cerâmico deve ser 
colocado sem ultrapassar a altura das 
entradas ou passagens.

Formatos de rolo

A

B

C

D
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É muito leve e fina.

WATER-STOP permite acabamentos com espessura mínima porque é muito fina instala-se sem outras camadas 
adicionais. Pesa até 10 vezes menos e é até 5 vezes mais fina que outras membranas de impermeabilização.
O seu manuseamento é muito cómodo e extremamente fácil de aplicar. Rolos com mais metros quadrados, com 
menos volume e peso.

Composta com fibras que facilitam uma alta aderência mecánica.

Para impermeabilizar com WATER-STOP, não é necessário utilizar produtos ou ferramentas que necessitem de 
cuidados especiais, e não é necessário aplicar várias demãos com tempo morto entre elas. A aplicação é feita por 
colagem com cimento cola tipo C2 e talocha dentada. Não trabalhe com fogo ou com solventes tóxicos ou perigosos.

water-stop tela impermeabilizante
Utilizações e aplicações

Impermeabilização de pisos e paredes sob revestimento, pisos de madeira ou cerâmicos, em zonas húmidas de 
interior ou exterior: como banhos, banhos adaptados, terraços, varandas, jardins interiores, galerias, soleiras e 
peitoris, lavandarias, praias de piscina, floreiras, fontes, vestiários, cozinhas, lavandarias... assim como espaços 
públicos como hospitais, hotéis, geriátricos, Colégios, polidesportivos, piscinas públicas, ginásios, spa...
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water-stop acessórios · BANDAS
As bandas servem de complemento à tela WATER-STOP de modo a garantir que a impermeabilização realizada 
é a adequada, e que os pontos críticos são corretamente tratados. São igualmente úteis em outros sistemas de 
impermeabilização, incluindo os de aplicação líquida.

BANDA W-S 14

A banda de 14 cm é adequada para cobrir juntas  entre telas. 
Pode também ser utilizada nas junções parede/pavimento 
ou parede/parede em sistemas de impermeabilização 
líquida.

Disponível em rolos de 14 cm x 20 m.

BANDA W-S 34

A banda de 34 cm é adequada para facilitar o 
levantamento nas paredes aquando da instalação 
da lâmina WATER-STOP em terraços e varandas.

Apresentação em rolos de 34 cm x 20 m.

water-stop acessórios · PONTOS CRÍTICOS
Peças termoformadas feitas com tela WATER-STOP para tratamento de esquinas, cantos e tubos.

W-S DIN / W-S DEX

W-S DIN para reforço de cantos

W-S TUBO

Para facilitar a impermeabilização junto das ligações de água.

Para facilitar a impermeabilização nos ângulos tanto interiores como exteriores em cantos, esquinas, degraus, etc.

A perfuração central com relevo cônico ajusta-se 
mediante um anel de aperto, permitindo uma selagem 
perfeita.

W-S DEX para reforço de esquinas
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W-S BUTIL tem elevada aderência inicial na maioria dos suportes normalmente usados em obra, como betão, tijolo, 
madeira, metais, etc. Para colagem em materiais sintéticos, deve confirmar-se a compatibilidade química com o 
suporte.

Disponível em rolos de 50 mm x 10 m 

Para colar e selar telas WATER-STOP entre si ou a outros elementos.

W-S MASTIC

W-S BUTIL

Dispoível em tubos de 290 ml de adesivo 
selante de polímero MS

W-S MASTIC é flexível e elástico, neutro e inodoro e não contém silicone ou isocianato.
Com excelente aderência a metais, PVC e materiais de construção em geral, resiste aos raios UV, envelhecimento e 
intempéries, água e produtos de limpeza.

water-stop acessórios · ADESIVOS SELANTES



40 41

VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• Barreira em 2 planos distintos.

• Material flexível e elástico (permite movimentos)

• Com fibras nos dois lados para melhor aderência ao suporte.

• Composta por uma aba de 12 cm de altura (sobreposição/aba de ligação)

9 · SafeBand
banda multiaxial para bases de duche 

e banheiras
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Banda de vedação multiaxial e flexível para assegurar a estanquidade da junta com paredes e pisos na instalação de 
bases de duche, banheiras e outros sanitários.
Seu desenho exclusivo e patenteado, com duas abas para colar simultaneamente nas duas faces do sanitário, 
garante uma fixação forte, bem como uma dupla barreira às infiltrações entre o sanitário, piso e paredes à sua volta.
* SafeBand cumpre com os requisitos da norma DIN 18534. Foi testado pelo instituto de testes independente 
Kiwa, de acordo à ETAG 022-2.

SafeBand
banda de vedação multiaxial para banheiras e bases de duche

A/ SafeBand 3,5 m
Usar em bases de duche, formato pequeno e médio, paredes e pavimentos.
B/ SafeBand 6 m
Usar em bases de duche de grande formato, com impermeabilização para paredes e pavimentos.
C/ SafeBand 30 m
Tamanho profissional para instaladores.

Formatos

O conteúdo do kit também inclui:

Reforço butilo Aplicador

PRODUTO
PATENTEADO DIN 18534

Em conformidade com a norma 
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VANTAGENS TÉCNICAS E PRÁCTICAS

• Integrada com a tela impermeável WATER-STOP.

• Garante a estanquidade nas zonas de tubagens.

• Num reduzido tempo de instalação.

• Está disponível em várias medidas, ajustando-se a cada diâmetro de tubo.

10 · SafeTub
reforço elástico de estanquidade
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Integrada com a tela impermeável WATER-STOP, garante, num reduzido tempo de instalação, a estanquidade nas 
zonas de tubagens.

Reforça a impermeabilização nas zonas criticas, nomeadamente tubos, horizontais ou verticais, sendo compatível 
também com impermeabilização líquida.  

SafeTub 
reforço elástico de estanquidade

A/ SafeTub Ø 32-50 mm
B/ SafeTub Ø 63-75 mm
C/ SafeTub Ø 90-128 mm

Formatos

SafeTub está disponível em várias medidas, 
ajustando-se a cada diâmetro de tubo.
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11 · Water-Stop Air
tela impermeável transpirável
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Tela auxiliar para controlo do vapor de água em telhados inclinados ou fachadas ventiladas, sendo instalada entre 
a estrutura e o revestimento ou diretamente no isolamento térmico. Resistente e leve, é instalada de forma muito 
simples.
Recomendado na impermeabilização de coberturas com inclinação > 6% de acordo com a norma EN 13859-1, esta 
solução atua ainda como barreira às correntes de ar, melhorando a eficácia do isolamento térmico e impedindo a 
acumulação de pó.

water-stop air
tela impermeável transpirável 

WATER-STOP AIR é uma excelente proteção contra a água que pode entrar devido a:

• Intempéries, chuva, ventos fortes, neve, etc.

• Acumulação de musgos, plantas, folhas e sujidade nas telhas.

• Aplicação inadequada de cobertura, como falta de ventilação, uso excessivo de argamassa, inclinação insuficiente 
ou má instalação em uniões e pontos críticos.

• Quebra ou deslocação acidental de pedaços da cobertura, devido ao acesso a instalações, ação de animais 
(como pássaros ou gatos), granizo, vento, etc.

Formato

A/ Rolo 1,5 x 50
Peso: 9 kg - Superfície: 75 m2

Incluindo uma linha de sobreposição que orienta a 
colagem entre telas. 
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12 · W-S kit terraço
soluções para terraços

• 1 calha de PVC da saída especificada e com uma 
tela WATER-STOP de 60 x 60 cm incorporada.

• 1 sifão com grelha de PVC

Composto por ralo sifónico unido e selado à tela WATER-STOP e por grelha em PVC,  é um excelente complemento 
à impermeabilização de terraços e varandas.
É composto por uma calha em PVC da saída indicada, tela termossoldada e um sifão com grelha em PVC.

w-s kit 
terraço

Medidas en mm

A = 90 ou 110

B = 200

C = 290

D = 600

E = 95

F = 92

B
C

D

A

E

F

SAÍDA VERTICAL

SAÍDA HORIZONTAL

A

B
C

D

E

F
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13 · W-S kit terraço plus
soluções para terraços

Fabricado em inox, resistentes à corrosão e às variações de temperatura. Eles atendem aos mais altos requisitos de 
qualidade, são fáceis de instalar e acessíveis.

w-s kit 
terraço plus

SAÍDA HORIZONTAL

SAÍDA VERTICAL
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14 · W-S kit

É uma solução para impermeabilizar pavimentos de duche, adaptando-se a qualquer sistema de drenagem.
W-S Kit é composto por uma tela WATER-STOP de 2 x 1,5m, 2 reforços impermeabilizantes para cantos, 2 reforços 
para impermeabilização de passagem de tubos (muito uteis na área da torneira) e um tubo de cola.

w-s kit 

2 W-S DIN

WATER-STOP (2 x 1,5 m)

2 W-S TUB

É aplicado com cimento-cola tipo C2, sendo esta usada na colagem do revestimento.

1. Verifique e prepare a superfície que deve estar limpa, seca, firme, lisa e com a inclinação apropriada.
2. Prepare a tela. Corte a medida necessária, tendo em consideração mais 10 cm para elevar nas paredes.
3. Com a ajuda do composto selante W-S MASTIC ou similar, cole a tela ao sifão, que deve ser em PVC, ABS 

ou metálico. Se o sifão não tiver um aro, coloque um elemento pesado para fazer pressão e evite movimentos 
durante a secagem da massa.

4. Cole a tela ao suporte com cimento-cola tipo C2.
5. Verifique a colagem de pontos críticos: uniões, cantos, etc. O kit inclui 2 unidades de reforço para cantos e 2 

unidades de reforço para tubagens.
6. Coloque o revestimento ou o ladrilho diretamente na tela WATER-STOP usando cimento-cola tipo C2.
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water-stop
Utilização e aplicações:

É aplicável na impermeabilização de pavimentos e paredes sob o revestimento ou telha, em áreas húmidas internas 
e externas:

• Duches, terraços, varandas, pátios, peitorais, lavandarias, pisicnas, canteiros de flores, salas húmdas, vestiários 
e cozinhas....

• Em residências privadas ou em instalações de uso público: hospitais, hotéis, lares de idosos, escolas, centros 
desportivos, piscinas públicas, ginásios, spas ...

É a solução mais vantajosa na renovação da impermeabilização de terraços:

Permite acabamentos com espessura mínima porque é muito fina e instalada numa só camada.

Quando a impermeabilização de terraços e varandas necessita de ser renovada porque, devido ao envelhecimento 
habitual noutros tipos de tela, tem infiltrações que provocam manchas de humidade, odores e detioração, a principal 
dificuldade costuma estar na altura mínima dos acessos das casas.

Com qualquer outro tipo de tela, deve construir um novo sistema impermeabilizante sobre o que existe, com uma 
camada de argamassa de vários centímetros de espessura se a altura o permite e se a estrutura o suporta.

Caso contrário, é necessário remover o pavimento e a camada base até à velha tela, substituí-la e reconstruir tudo 
com o custo de tempo, mão de obra e materiais que isso acarreta.

Com WATER-STOP pode instalar a nova impermeabilização sobre o pavimento existente se este estiver em bom 
estado e a seguir colocar a nova cerâmica sem ultrapassar a altura dos acessos da casa.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO: 

1. Verifique e preprare a superfície que deve estar firme, lisa, limpa e com a inclinação apropriada.

2. Trate os elementos individuais, tais como ligações a torneiras e sifões, etc.

1

2

3

2

4

5 2 3 2 4

1. Parede

2. Cimento Cola tipo C2

3. Tela WATER-STOP

4. Mosaico ou Azulejo

5. Argamassa

3. Prepare e corte as telas na medida necessária para o chão e para subir na parede 20 cm em todo o 
perímetro.

4. Marque as sobreposições entre telas: entre 5 e 10 cm as do chão e entre 10 e 15 cm as da parede ao chão.

5. Cole a tela ao suporte com cimento cole C2, deixando as sobreposições sem colar.

6. Cole e sele as sobreposições. Para garantir a estanquidade, pode utilizar a fita adesiva W-S BUTIL, adesivo 
vedante tipo W-S MASTIC ou cimento-cola C2.

7. Verifique e garanta a correta vedação das sobreposições e dos pontos críticos: uniões, cantos, etc. com os 
materiais recomendados no ponto anterior e com os acessórios WATER-STOP. 

8. Sobre a tela WATER-STOP aplique cimento-cola C2 e o respetivo pavimento (ou diretamente a betonilha)

Para mais informações consulte o GUIA DE INSTALAÇÃO (www.estilguru.com)
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water-stop air
WATER-STOP AIR é uma membrana microporosa de polipropileno intercalada por 2 camadas de não tecido em 
polipropileno, permitindo o controlo do vapor de água em telhados inclinados ou fachadas ventiladas, sendo 
instalada entre a estrutura e o revestimento ou directamente no isolamento térmico.

Resistente e leve, é instalada de forma muito simples, incluindo uma linha de sobreposição que orienta a colagem 
entre telas.

Recomendado na impermeabilização de coberturas com inclinação > 6% de acordo com a norma EN 13859-
1, esta solução actua ainda como barreira às correntes de ar, melhorando a eficácia do isolamento térmico e 
impedindo a acumulação de pó.

WATER-STOP AIR é uma tela impermeável à água, mas permeável ao vapor de água.

É um geocomposto formado por várias camadas; no centro uma membrana microporosa de filme plástico de 
polipropileno (PP) e em cada uma das duas faces uma camada de não tecido de polipropileno.

Instalada debaixo da proteção em coberturas inclinadas ou em muros, constitui uma barreira que impede a 
passagem da água de fora para dentro, de correntes de ar, poeiras, insetos, etc. enquanto que através dos 
seus micróporos permite a saída para o exterior de a humidade ambiente em forma de vapor de água evitando 
condensações no interior.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO: 

1. Comprove que o suporte está seco, limpo e liso.

2. Estenda, sem fazer tensão, a tela horizontalmente partindo da parte mais baixa. Estenda as telas 
sucessivamente, sobrepondo-as e respeitando as linha de sobreposição mínima (15 cm) marcadas nas 
mesmas. Na cumieira a sobreposição deve ser entre 30 e 40 cm.

3. Fixe WATER_STOP AIR ao suporte usando pregos de aço inoxidável de cabeça chata (não usar agrafos).

4. Sele com fita adesiva W-S-Butilo todos os pontos críticos: sobreposições, aberturas, chaminés, clarabóias, 
canos, etc.

5. Fixe as guias de suporte das telhas para garantir uma câmara de ar de pelo menos 20 cm.
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Sifão Ruber

Ralo sifónico de baixo perfil

• Conforme EN 1253, partes 1 e 2

• Classe de carga K3

• Fecho hidráulico (altura do sifão) de 50 mm com possibilidade de anulação do sifão.

• Drenagem secundária com sistema  antirretorno para eliminar a infiltração de água.

• Caudal de evacuação até 0,65 l/s (39 litros/minuto)

• Saída horizontal orientável 360º

• Ligações elásticas

Aviso: Antes de iniciar a instalação, deverá decidir se a drenagem será feita pelo sifão Ruber ou por outro sifão a 
jusante.

O corpo deste elemento está desenhado como sifónico, no entanto se decidir instalar um sifão a jusante, a retenção 
da água pode ser eliminada para evitar o risco de dupla sifonagem. Para tal retire a peça tubular (1) e abra o fundo 
do tubo de saída (2). Para isso existe uma secção preparada com uma linha de rutura controlada que pode ser 
facilmente quebrada com uma chave de fendas ou similar (3).

O sifão não pode ser anulado ou substituído após a instalação.

1 2 3

Para mais informações www.estilguru.com

Sifão Ruber
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Altura total de instalação 87 mm com pavimento de espessura 3 mm

O sistema AIKIT é uma solução de impermeabilização de zonas expostas à água: pavimento de duche, banho 
adaptado, duches colectivos e lavandarias.

É composto por tela impermeabilizante WATER-STOP unida e selada em fábrica ao ralo sifónico de baixo perfil e 
grelha em aço inox com calha em ABS.

A serie Aikit Evo é um sistema inovador, destacando-se os seguintes aspectos:

• Instalação independente do sifão e da tela de impermeabilização tornando a instalação mais simples e cómoda.

• As ligações são elásticas com desacoplamento por pressão, sem colagem.

50 mm78 mm

87 mm 1,5 % mín.

1,5 % mín.

Redutor 50/40

Cimento-cola C2 Pavimento

W-S MASTIC

Adaptador

Corpo do sifão com retenção de água

Tela WATER -STOP

Betão Tubo de descarga

Argamassa

Calha e grelha

W-S MASTIC

Aikit Serie Evo • É facilmente nivelado e ajustado em altura com o pavimento.

• Instalação mínima de 87mm, incluindo pavimento de 3 mm.

• Drenagem secundária com sistema antirretorno para eliminar a infiltração de água.

• Possibilidade de anulação do sifão.

PROCEDIMENTO DE INSTALAÇÃO: 

1. Prepare a área do duche, garantindo a altura necessária para poder ter pendentes de 1,5%

2. Instale o corpo do sifão (veja o sifão RUBER).

3. Prepare a argamassa e cubra a boca do sifão com a tampa de instalação fornecida e despeje a argamassa até 
à marca de nível indicada na tampa protetora.

4. Instale a tela de impermeabilização e eleve-a na parede no mínimo de 10 cm.  Recomendamos fortemente a 
impermeabilização das paredes também com WATER-STOP.

5. Coloque a calha e ajuste a altura desta com um pedaço de pavimento. 

6. Aplique o revestimento com cimento-cola C2.

Para mais informações consulte o GUIA DE INSTALAÇÃO (www.estilguru.com)

Aikit Serie Evo
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Sistema Evolux

1,5 % mín.

1,5 % mín.

50 mm
78 mm

90 mm

Redutor 50/40

Cimento-cola C2Pavimento

W-S MASTIC

Adaptador

Corpo do sifão com retenção de água

Tela WATER -STOP

BetãoTubo de descarga

Base de argamassa com declives

Calha e grelha

Altura total de instalação 90 mm com pavimento de espessura 9 mm

Solução para realizar e impermeabilizar pavimentos de duche com altura mínima de instalação e com escoamento 
incorporado.

Formatos lineares e pontuais

• Sistema de duche com altura mínima, ao mesmo nível do pavimento.

• Com sistemas lineares é possível usar revestimentos de grande dimensão com pendentes de uma ou duas 
águas.

• 6 medidas de formatos lineares e 2 medias de formatos pontuais.

• Calhas/grelhas com medidas 11,6 x 11,6 cm e 15 x 30 cm.

• Calhas/grelhas de 60, 70, 80, 90, 100 e 120 mm de comprimento (70 mm de largura).

• Diferentes possibilidades de colocação da grelha:

• Colocação lateral da grelha (possível juntar à parede mediante acessório opcional PERFIL lateral)

• Posição central da grelha com pendente a 4 águas

EVOLUX é um sistema inovador, destacando-se os seguintes aspectos:

• Instalação independente do sifão e da tela de impermeabilização tornando a instalação mais simples e cómoda.

• As ligações são elásticas com desacoplamento por pressão, sem colagem.

• É facilmente nivelado e ajustado em altura com o pavimento.

• Instalação mínima de 90mm, incluindo pavimento de 9 mm.

• Drenagem secundária com sistema antirretorno para eliminar a infiltração de água.

• Possibilidade de anulação do sifão.

PROCEDIMENTOS DE INSTALAÇÃO

1. Prepare a área do duche, garantindo a altura necessária para poder ter pendentes de 1,5%

2. Instale o corpo do sifão (veja o sifão RUBER).

3. Prepare a argamassa e cubra a boca do sifão com a tampa de instalação fornecida e despeje a argamassa até 
à marca de nível indicada na tampa protetora.

4. Instale a tela de impermeabilização e eleve-a na parede no mínimo de 10 cm. Recomendamos fortemente a 
impermeabilização das paredes também com WATER-STOP.

5. Coloque a calha e ajuste a altura desta com um pedaço de pavimento.

6. Aplique o revestimento com cimento-cola C2.

Sistema Evolux
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Sistema Evolux Integra

1,5 % min.

1,5 % min.

50 mm
78 mm

90 mm

 

Cimento-cola C2Pavimento

W-S MASTIC

Adaptador

Corpo do sifão com retenção de água

Tela WATER -STOP

BetãoCorpo do sifão com retenção de água

Base de argamassa com declives

Calha e grelha

Altura total de instalação 100 mm com pavimento de espessura 10 mm.

INSTALAÇÃO COM MOLDE:

No sistema INTEGRA (ou em sistemas com revestimento < 7 mm) a instalação é efectuada mediante a utilização de 
um molde que permite encastrar a calha no solo. 

Uma vez no ponto 3 da página anterior, deve-se proceder da seguinte forma:

1. Encaixe as abas à peça central do molde.

2. Recorte as abas simetricamente pela linha perfurada em função da medida da calha (o molde vem com o 
tamanho adaptado à calha de 120 cm). 

3. Encaixe o molde na tampa protetora e oriente-o para a posição definitiva.

>1,5%

>1,5%

4. Encha com argamassa até que esta atinja a parte superior do molde, respeitando as pendentes necessárias.

5. Após secagem da argamassa, retire o molde.

6. Encaixe o aro com a tela ao sifão e cole a tela com cimento-cola C2, pressionando com as mãos para que ela se 
adape à depressão deixada pelo molde.

7. Cole a tela ao resto da superfície como indicado no ponto 4 do procedimento de instalação da página anterior e 
coloque a calha de drenagem.

8. Aplique o revestimento com cimento-cola C2.

Sistema Evolux Integra
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aikit serie evo

Parte Nº Denominação Material Referência Quantidade

1 Sifão Ruber ABS IP01019 1

2 Adaptador Ruber ABS IP01018 1

3 Redutor 50/40 PP IP01014 1

4 Tela WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005 1

5 Calha com perfil INOX ABS-AISI 304 IP00321 1

6 Copo Ruber Hairs ABS IP01021 1

7 Coroa Ruber ABS IP01020 1

8 Grelha (de acordo com a medida e modelo) AISI 304 1

2

4

5

6

8

3

7

1

calha serie evo

Referência Denominação

IP01142 Calha em ABS com perfil integrado

IP00251 Grelha Evo

IP01144 Grelha 2 mm INOX PLUS Laser

IP00248 Grelha 2 mm INOX ONDE Laser
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calha pontual
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Ø 50
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Referência Denominação

IP00711 Calha Inox 11,6 x 11,6

Referência Denominação

IP00713 Calha Inox 15 x 30 cm

Ø 50

 1
0 

 300 

 1
50

 

 5
0 

  

evolux pontual

1

2

3

4

5

6

8

7

Parte Nº Denominação Material Referência Quantidade

1 Sifão Ruber ABS IP01019 1

2 Adaptador Ruber ABS IP01018 1

3 Redutor 50/40 PP IP01014 1

4 Tela WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005 1

5 Calha de aço inoxidável (de acordo 
com a medida)

AISI 304 IP00711 - 713 1

6 Copo Ruber Hairs ABS IP01021 1

7 Coroa Ruber ABS IP01020 1

8 Grelha (de acordo com a medida e modelo) AISI 304 1
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calha linear

Referência Denominação

IP00706 Calha Inox 60 cm

IP00707 Calha Inox 70 cm 

IP00708 Calha Inox 80 cm

IP00709 Calha Inox 90 cm

IP00710 Calha Inox 100 cm

IP00712 Calha Inox 120 cm

 
Ø 50

 

 1
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 7
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 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 

 5
0 

evolux linear

1

2

3

4

5

6

8

7

Parte Nº Denominação Material Referência Quantidade

1 Sifão Ruber ABS IP01019 1

2 Adaptador Ruber ABS IP01018 1

3 Redutor 50/40 PP IP01014 1

4 Tela WATER-STOP PES/PP-EVA IF55005 1

5 Calha de aço inoxidável (de acordo 

com a medida)

AISI 304 IP00700 - 712 1

6 Copo Ruber Hairs ABS IP01021 1

7 Coroa Ruber ABS IP01020 1

8 Grelha (de acordo com a medida e modelo) AISI 304 1
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Comprobado
Modificado
Dibujado

NOMBREFECHA

REFERENCIA CLIENTE/PROVEEDOR

REFERENCIA
NOMBRE DE DIBUJO

HOJA 1 DE 1DIN A3

REJILLA MICROCEMENTO

F.Ferrandiz

1:1
Referência Denominação

IP01145 Grelha microcimento 60

IP01146 Grelha microcimento 70

IP01147 Grelha microcimento 80

IP01148 Grelha microcimento 90

IP01149 Grelha microcimento 100

IP01150 Grelha microcimento 120

microcimento linear
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Modificado
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NOMBREFECHA

REFERENCIA CLIENTE/PROVEEDOR

REFERENCIA
NOMBRE DE DIBUJO

HOJA 1 DE 1DIN A3

rejilla microcemento 15 x 30

F.Ferrandiz
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Part. nº Denominação Material
1 Sifão Ruber ABS

2 Adaptador RUBER ABS

3 Coroa RUBER ABS

4 Junta labiada NBR

5 Junta flutuante LDPE
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Part. nº Denominação Material
1 Sifão Ruber ABS

2 Adaptador RUBER ABS

3 Coroa RUBER ABS

4 Junta labiada NBR

5 Junta flutuante LDPE

2

1

4

3

 7
8,

10
 

1

2



82 83

15 · Fichas
técnicas



84 85

Aikit Serie Evo

1

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA NORMATIVA; DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNE EN 1253-1 / UNE EN 1253-2 / NF 076 DT 4
Descrição: Calha de esgoto e ralo sifónico com impermeabilização integrada e selada 
em fábrica constituída por uma peça de tela impermeável WATER-STOP.
Uso: Realização de bases de duche com cerâmico de uso doméstico e em áreas 
publicas.

CARACTERÍSTICA 
MÉTODO EXIGENCIA

VALOR
UNE EN 1253-2 UNE EN 1253-1

Informação normativa:

Caudal de evacuação Artigo 11 0,4 l/s 0,5 l/s

Coluna de água Artigo 5.1 50 mm 50 mm

Resistência do retentor de água á pressão Artigo 5.2 > 400 Pa >700 Pa

Capacidade de autolimpeza Artigo 7.2 Artigo 8.6.2 Passa

Prevenção de obstruções Artigo 7.3 Artigo 8.6.3 Passa

Comportamento térmico Artigo 9.1 93 (+-2) ºC / 1500 ciclos (100 h) Passa

Estanquicidade à água Artigo 10.2 Pressão : 0,01 MPa / 15 min Estanque

Estanquicidade à água das extensões Artigo 10.2 Pressão : 0,01 MPa / 15 min Estanque

Estanquicidade aos odores Artigo 10.1 Artigo 8.9.1 Passa

Estanquicidade do ralo usado com tela de 
impermeabilização (teste de vácuo) Artigo 10.3.1 Artigo 8.9.3 y Artigo 8.9.4 Estanque

Resistência mecânica da conexão rebordo 
/ tela impermeável montada de fábrica Artigo 10.4.3 Artigo 8.10.3 Passa

Aberturas nas grelhas (dimensões) Artigo 6 Art. 8.5 (+ NF 076 DT 4 Art. 10.1) Passa

Diâmetros nominais - Artigo 6 DN 50/40

Aspeto - Art. 8.2 (+ NF 076 DT 4 Art. 1.6) Passa

Materiais - Art. 7 (+ NF 076 DT 4 Art. 1.5) Passa

Informação adicional relativa aos componentes:

COMPONENTE DE SISTEMA COMPOSICIÓN DIMENSIONES UNIDAD

Grelha AIKIT EVO:
Acero inoxidável

AISI 304

100 x 100 x 0,6
mm

Grelha AIKITPLUS EVO: 100 x 100 x 2,5

Marco: 108 x 108 x 0,8 mm

Calha: ABS 105 x 105   /   DN/DE 50 mm

Rebordo de acoplamento / conector:
ABS

DN/DI 50 mm

Corpo do sifão: Saída horizontal conexão DN/DI 50 mm

Redutor: PP DN 50/40 mm

Tela de impermeabilização WATER-STOP 1,5 x 2 = (3 m2) m

Juntas elásticas deslizantes / tóricas: EPDM - -

Sistema Evolux

1

FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA NORMATIVA; DESCRIÇÃO DO PRODUTO

UNE EN 1253-1 / UNE EN 1253-2 / NF 076 DT 4
Descrição: Calha de esgoto e ralo sifónico com impermeabilização integrada e selada de 
fábrica constituída por uma peça de tela impermeável WATER-STOP.
Uso: Realização de bases de duche com cerâmico de uso doméstico ou em áreas 
públicas.

CARACTERÍSTICA 
MÉTODO EXIGENCIA

VALOR
UNE EN 1253-2 UNE EN 1253-1

Informação normativa:

Resistência à carga Artigo 4 Artigo 4 Classe K3

Caudal de evacuação Artigo 11 0,4 l/s 0,5 l/s

Coluna de água Artigo 5.1 50 mm 50 mm

Resistência do retentor de água à pressão Artigo 5.2 > 400 Pa >700 Pa

Capacidade de autolimpeza Artigo 7.2 Artigo 8.6.2 Passa

Prevenção de obstruções Artigo 7.3 Artigo 8.6.3 Passa

Comportamento térmico Artigo 9.1 93 (+-2) ºC / 1500 ciclos (100 h) Passa

Estanquicidade à água Artigo 10.2 Pressão : 0,01 MPa / 15 min Estanque

Estanquicidade à água das extensões Artigo 10.2 Pressão : 0,01 MPa / 15 min Estanque

Estanquicidade aos odores Artigo 10.1 Artigo 8.9.1 Passa

Estanquicidade do ralo usado com tela de 
impermeabilização (teste de vácuo) Artigo 10.3.1 Artigo 8.9.3 e Artículo 8.9.4 Estanque

Resistência mecânica da conexão rebordo 
/ tela impermeável montada de fábrica Artigo 10.4.3 Artigo 8.10.3 Passa

Aberturas nas grelhas (dimensões) Artigo 6 Art. 8.5 (+ NF 076 DT 4 Art. 10.1) Passa

Diâmetros nominais - Artigo 6 DN 50/40

Aspeto - Art. 8.2 (+ NF 076 DT 4 Art. 1.6) Passa

Materiais - Art. 7 (+ NF 076 DT 4 Art. 1.5) Passa

Informação adicional relativa aos componentes:

COMPONENTES DO SISTEMA COMPOSIÇÃO DIMENSÕES UNIDADE

Calhas com grelhas: Aço 
inoxidável
AISI 304

(60/70/80/90/100/120) x 69 x 1
11,6 x 11,6 x 1   /   15 x 30 x 1

cm

Perfis vedantes (no modelo integra): Largura: 16 mm

Rebordo de acoplamento / conector:
ABS

DN/DI 50 mm

Corpo do sifão: Saída horizontal ligação DN/DI 50 mm

Redutor: PP DN 50/40 mm

Tela de impermeabilização: WATER-STOP 2 x 2 = (4 m2) / 1,5 x 2 = (3 m2) m

Juntas elásticas deslizantes / tóricas: EPDM - -
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Water-Stop
FICHA TÉCNICA

REFERÊNCIA NORMATIVA; DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EN 13956:2013

coberturas planas, terraços e varandas em exteriores e zonas húmidas interiores.

CARACTERÍSTICA MÉTODO UNIDAD TOLERANCIA VALOR

Informação normativa de conformidade com Anexo ZA da norma:
Estanquicidade à água EN 1928 - - Passa
Reação ao fogo EN 13501-1 clase - E
Propriedades de tração:
- Resistência a la tração: L // T*

EN 12311-2 (A)
N/50 mm - ≥200 // ≥200

- Alargamento: L // T % - ≥50 // ≥80
Resistência à penetração de raízes PND
Resistência a uma carga estática EN 12730 (B) Kg - ≥20
Resistência ao impacto EN 12691 (A) mm - ≥500
Resistência ao rasgo: L // T EN 12310-2 N - ≥75 // ≥100
Resistência a sobreposições:
- Resistência à descolagem EN 12316-2 N/50 mm - PND
- Resistência ao corte EN 12317-2 N/50 mm - ≥230
Flexibilidade a baixa temperatura EN 495-5 oC - -20
Exposição UV + temperatura + água EN 1927 clase - PND

* Sentido de teste: L - longitudinal // T – transversal

Informação normativa adicional:
Defeitos visíveis EN 1850 - - Passa
Comprimento

EN 1848-2
m +5% 5 // 20 // 30

Largura m -0,5% // +1% 1 // 2
Massa por unidade de superfície 

EN 1849-2
g/m2 -10 // +10 270

Espessura mm -0,03 // +0,06 0,57
Retidão

EN 1848-2
mm - ≤10

Nivelamento mm - ≤10
Estabilidade dimensional EN 1107-2 % - ≤2
Propriedades de transmissão de vapor de água:
- Fator de resistência a humidade (μ)

EN 1931 (B)
-

-30% // +30%
8.039

- Difusão de vapor (valor sd) m 3,2
- Resistência à difusão de vapor (Z) - MN·s/g - 16
Barreira contra o vapor de conformidade com a exigência de C T E - DB HS 1 (Z > 10 MN•s/g)

Outras características:
Emissões para ar interior: etiqueta Classe A+ de conformidade com regulamentação francesa (Arrêté du 19 avril 2011)
Emissões COV Totais EN ISO 16000-3 / 6 μg/m3 - < 75
Temperaturas de uso - oC - -20 a +80
Aderência do cimento cola C2 a tela após 28 dias (14 dias em condições de laboratório + 14 dias a 70º)
- Tração EN 1348 N/mm2 - ≥ 0,7
- Corte EN 1324 N/mm2 - ≥ 1 

Resistência à água da sobreposição colada com 
cimento cola C2 Columna 1 m / 24 h - Estanco

Estrutura múlticapa formada por: telas sintéticas / pelicula de folha dupla / telas sintéticas
- Composição da pelicula interior - - Copolímero EVA 
- Composição do não-tecido exterior - - 50% Poliéster // 50% Polipropileno

Este produto no contem substancias perigosas.

16
0799-CPR-148

Ficha técnicaFicha de dados técnicos do produto:

Nome comercial: Folha WATER-STOP

Produtora: Estil Gurú S.L.     Code de Fábrica: 966-J

REFERÊNCIA NORMATIVA; DESCRIÇÃO DO PRODUTO

EN 13956:2013
Chapa plástica (EVA C) com fibras sintéticas não tecidas em ambos os lados, para impermeabilização de 
coberturas planas, terraços e varandas em áreas úmidas externas e internas.

Instalação: fixação com cimento cola em sistema colado e folha protegida sob revestimento.

RECURSO MÉTODO UNIDADE TOLERÂNCIA VALUE

Informação sobre regulamentação em conformidade com o anexo ZA da norma:

Estanqueidade à água EN 1928 - - Pasa

Reação ao fogo EN 13501-5 classe - F 

Propriedades de tracção:

EN 12311-2 (A)
N/50 mm - ≥200 // ≥200- Resistência à tracção: L // T*1

- Alongamento: L // T % - ≥20 // ≥10

Resistência à penetração das raízes PND

Resistência a uma carga estática EN 12730 (B) Kg - ≥20

Resistência ao impacto EN 12691 (A) mm - ≥500

Resistência ao rasgamento: L // T EN 12310-2 N - ≥75 // ≥100 

Resistência de sobreposição:

EN 12316-2 N/50 mm - PND- Resistência ao peeling

- Resistência ao cisalhamento EN 12317-2 N/50 mm - ≥230

Dobradura de baixa temperatura EN 495-5 oC - -20

Exposição UV + temperatura + água EN 1927 classe - PND

*
1 Senso de ensaio: L - longitudinal // T – transversal 

Informações regulamentares adicionais:

Defeitos visíveis EN 1850 - - Pasa

Longo
EN 1848-2 

m +5% 5 // 20 // 30 

Largura m -0,5% // +1% 1 // 2 

Massa por unidade de área
EN 1849-2 

g/m2 -10 // +10 270

Espessura mm -0,03 // +0,06 0,57

Retidão
EN 1848-2 

mm - ≤10

Nivelamento mm - ≤10

Estabilidade dimensional EN 1107-2 % - ≤2

Propriedades de transmissão de vapor de água:

 - Fator de resistência à umidade (μ)
EN 1931 (B)

- 
-30% // +30%

8.039

m 3,2- Difusão de vapor (valor sd)

- Resistência à difusão de vapor (Z) - MN·s/g - 16

Barreira contra vapor de acordo com os requisitos do C T E - DB HS 1 (Z > 10 MN·s/g)

ESTIL GURÚ S.L. P.I. El Altet - C/ Casa D’Osca, 8 - Apdo. 584
46870 ONTINYENT · Valencia · España

www.estilguru.com
guru@estilguru.com

Tel. 0034 96 291 45 11
Fax. 0034 96 236 90 10

V.1 Edición: 11-06-2009  Pag. 1 de 2 V.8 Revisión: 25-10-2016 
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16 · Certificados
- page 1/2 -

Certificate of conformity
of the factory production control

In compliance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council
of 9 March 2011 (the Construction products Regulation or CPR), this certificate applies to the
construction product(s)

see Appendix: - List of product(s) -

placed on the market under the name or trade mark of

Estil Guru S.L.
P. I. L Altet, C/ de la Casa d Osca, 8

ES-46870 Ontinyent
SPAIN

966-Jand produced in the manufacturing plant(s)

This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of
constancy of performance described in Annex ZA of the standard(s)

under system 2+ are applied and that

the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable
requirements.

This certificate was first issued on 25.10.2016 and will remain valid as long as neither the
harmonised standard(s), the construction product(s), the AVCP methods nor the manufacturing
conditions in the plant(s) are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the
notified factory production control certification body.

Greven, 25.10.2016 _____________________________________
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Verena Wesselmann-Hinz

- Head of certification body -

The valid certificate is published on our homepage: http://www.kiwa.de/zertifikatssuche.aspx

Kiwa GmbH
TBU
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Germany

Notified Body No. 0799

Phone: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99
Web: www.kiwa.de
e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Managing Director:
Prof. Dr. Roland Hüttl

0799-CPR-148

EN 13249:2000 + A1:2005
EN 13252:2000 + A1:2005
EN 13255:2000 + A1:2005
EN 13265:2000 + A1:2005
EN 13491:2004 + A1:2006
EN 15381:2008 EN 13956:2012

EN 13250:2000 + A1:2005
EN 13253:2000 + A1:2005
EN 13256:2000 + A1:2005
EN 13361:2004 + A1:2006
EN 13492:2004 + A1:2006

EN 13251:2000 + A1:2005
EN 13254:2000 + A1:2005
EN 13257:2000 + A1:2005
EN 13362:2005
EN 13493:2005
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- page 2/2 -

Greven, 25.10.2016 _____________________________________
i. V. Dipl.-Ing. (FH) Verena Wesselmann-Hinz

- Head of certification body -

Kiwa GmbH
TBU
Gutenbergstr. 29
48268 Greven
Germany

Notified Body No. 0799

Phone: +49 (0)2571 9872-0
Fax: +49 (0)2571 9872-99
Web: www.kiwa.de
e-mail: infokiwagreven@kiwa.de

Managing Director:
Prof. Dr. Roland Hüttl

The valid certificate is published on our homepage: http://www.kiwa.de/zertifikatssuche.aspx

Estil Guru S.L.
P. I. L Altet, C/ de la Casa d Osca, 8
ES-46870 Ontinyent
SPAIN 966-J

Manufacturing plant(s):

WATER-STOP
Product(s) within the factory production control:

0799-CPR-148

Appendix to the certificate
of the factory production control

The relevant standard(s) and function(s) are listed on the Declaration(s) of Performance of the product(s) for which the
certificate holder is responsible.

This appendix is not valid without page 1 of the certificate.

Avis Technique 13/19-1454_V1
Annule et remplace l’Avis Technique 13/14-1258

Étanchéité de plancher 
intermédiaire sous carrelage 

Watertight covering under 
tiles for wet room floor 

Water-stop SEPI 
Titulaire : Société Estil Guru S.L. 

P.I. L’Altet, C/ Casa d’Osca, 8 
Apdo 584 
ES-46870 Ontinyent – Valencia 

Tél. : 0034 96 291 45 11 
E-mail : serviceclients@estilguru.com 

Groupe Spécialisé n° 13 

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Publié le 7 janvier 2020 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2020 
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Avis Technique 13/19-1455_V1
Annule et remplace l’Avis Technique 13/14-1259

Système de Protection à 
l’Eau sous Carrelage 

Water protection system 
under tiles 

Water-stop SPEC 
Titulaire : Société Estil Guru S.L. 

P.I. L’Altet, C/ Casa d’Osca, 8 
Apdo 584 
ES-46870 Ontinyent – Valencia 

Tél. : 0034 96 291 45 11 
E-mail : serviceclients@estilguru.com 

Groupe Spécialisé n° 13 

Procédés pour la mise en œuvre des revêtements 

Publié le 7 janvier 2020 

Commission chargée de formuler des Avis Techniques et Documents Techniques 
d’Application 

(arrêté du 21 mars 2012)

Secrétariat de la commission des Avis Techniques  
CSTB, 84 avenue Jean Jaurès, Champs sur Marne, FR-77447 Marne la Vallée Cedex 2 
Tél. : 01 64 68 82 82 - Internet : www.ccfat.fr 

Les Avis Techniques sont publiés par le Secrétariat des Avis Techniques, assuré par le CSTB. Les versions authentifiées sont disponibles gratuitement sur le site internet du CSTB (http://www.cstb.fr) 
 CSTB 2020 

IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: March 2019  -Rev. 5/2/2019- Void After: March 2024

Product: Shower Drains File No. 10294

Issued To: Guru USA LLC.
Po Box 1117
Grove City, OH 43123

Identification: Manufacturer's name and/or trademark and cUPC® certification mark shall be

legibly stamped on both the face of the flange and face of the strainer.

Characteristics: Drain assembly consisting of a body, strainer and related parts for built up

shower units.  To be installed in accordance with the manufacturer's

instructions and the latest edition of the Uniform Plumbing Code.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)

National Plumbing Code of Canada

Products are in compliance with the following standard(s):

ASME A112.18.2-2015/CSA B125.2-15
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IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: October 2019 Void After: October 2024

Product: Crack Isolation Membranes for Thin-Set
Ceramic Tile And Dimension Stone
Installation

File No. 9990

Issued To: Estil Guru S.L.
Pol. Ind. Laltet,
Calle Casa Dosca, N°8
Ontinyent,  VALENCIA 46870
Spain

Identification: Crack isolation membranes shall be permanently marked with the manufacturer's

name or trademark. Product shall also bear the cUPC® certification mark.

Characteristics: Crack isolation membranes for thin-set ceramic tile and dimension stone

installation. To be installed in accordance with the manufacturers

instruction and the latest edition of the Uniform Plumbing Code and the

National Plumbing Code of Canada.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)

IAPMO Research and Testing, Inc. is a product certification body which tests and inspects samples taken from the supplier's stock or from the market or a
combination of both to verify compliance to the requirements of applicable codes and standards. This activity is coupled with periodic surveillance of the
supplier's factory and warehouses as well as the assessment of the supplier's Quality Assurance System. This listing is subject to the conditions set forth in
the characteristics below and is not to be construed as any recommendation, assurance or guarantee by IAPMO Research and Testing, Inc. of the product
acceptance by Authorities Having Jurisdiction.

This listing period is based upon the last date of the month indicated on the Effective Date and Void After Date shown above. Any change in material,
manufacturing process, marking or design without having first obtained the approval of the Product Certification Committee, or any evidence of
non-compliance with applicable codes and standards or of inferior workmanship, may be deemed sufficient cause for revocation of this listing.
Production of or reference to this form for advertising purposes may be made only by specific written permission of IAPMO Research and Testing, Inc.
Any alteration of this certificate could be grounds for revocation of the listing.  This document shall be reproduced in its entirety.

This certificate is not evidence of current listing. To verify listing status, visit the IAPMO R&T
Product Listing Directory at pld.iapmo.org

Effective Date: August 2019 Void After: August 2024

Product: Load Bearing, Bonded, Waterproof Membranes
for Thin-Set Ceramics Tile and Dimension
Stone Installations

File No. 9205

Issued To: Estil Guru S.l.
Apdo. De Correos 584
Ontinyent,  VALENCIA 46870
Spain

Identification: Manufacturer's name or trademark, and the cUPC® certification mark.

Characteristics: Load bearing, bonded, waterproof membranes for thin-set ceramic tile and

dimension stone installation. To be installed in accordance with the

manufacturers instruction and the latest edition of the Uniform Plumbing Code

and the National Plumbing Code of Canada.

Products listed on this certificate have been tested by an IAPMO R&T

recognized laboratory. This recognition has been granted based upon the

laboratory's compliance to the applicable requirements of ISO/IEC 17025.

Products are in compliance with the following code(s):

Uniform Plumbing Code (UPC®)

National Plumbing Code of Canada
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