
Lagos com estética  
e duradouros
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Um suporte à sua criatividade
Desde os tempos mais remotos que o homem se sente atraído por água. A instalação de água num jardim privado ou 

num local público é uma fonte de prazer, relaxamento e serenidade. A integração de água em áreas de habitação foi 

sempre uma fonte de inspiração para arquitetos e paisagistas. Passados mais de 40 anos, estes continuam a confiar 

nas membranas da Firestone para pôr em prática as suas criações. A membrana Firestone PondGard™ EPDM é uma 

solução impermeável simples, resistente e duradoura.

A escolha óbvia
Duração excecional
A Firestone PondGard™ EPDM é uma membrana de borracha 

sintética impermeável de elevada qualidade concebida para resistir 

à passagem do tempo. A sua excelente resistência à exposição aos raios UV, 

a elevadas temperaturas, à oxidação e ao gelo permite que a membrana 

Firestone PondGard conserve as suas propriedades mecânicas durante 

muitos anos, mesmo quando exposta às intempéries. Os projetos realizados 

há mais de 40 anos continuam funcionais, comprovando, deste modo, a 

durabilidade desta membrana.

Flexível e elástica

A Firestone PondGard é totalmente adequada para todos os tipos de 

suporte. Esta adapta-se à criatividade de designers, independentemente da 

complexidade do lago artificial, com resultados estéticos fantásticos.

Robusta

Com uma espessura de 1,0 mm, a Firestone PondGard é uma membrana 

robusta com propriedades mecânicas que se adaptam perfeitamente aos 

desafios inerentes ao armazenamento de água. A sua elasticidade (>300%) 

e grande flexibilidade (mesmo a -45°C) permitem-lhe uma adaptação 

perfeita aos movimentos inevitáveis do suporte, bem como às irregularidades 

do substrato (excelente resistência à perfuração) ao longo da sua vida útil.
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Instalação simples e rápida

A instalação e a montagem da membrana Firestone PondGard é 

extremamente simples de realizar e permite um acabamento perfeito. Os 

acessórios Firestone, bem como a flexibilidade da membrana, permitem isolar 

até os mais ínfimos pormenores. Não é necessário recorrer a máquinas e o 

número de costuras é limitado, atendendo às grandes dimensões dos painéis 

(de 93 m² a 930 m²). Mesmo após vários anos de utilização, as membranas 

Firestone PondGard podem ser unidas novamente, em caso de realização de 

ajustes ou reparações no lago.

Ecológica

Quimicamente inerte e resistente a algas e microrganismos, a membrana 

Firestone PondGard não liberta substâncias químicas para o meio ambiente. 

Os testes realizados pelo WRc (Water Research Centre — Centro de 

investigação da água) localizado no Reino Unido demonstram que esta 

membrana não representa qualquer perigo para a fauna aquática.

Qualidade Firestone
As membranas Firestone PondGard são produzidas pela Firestone, líder 

mundial na indústria da borracha há mais de 100 anos. Quer seja pelo 

fabrico de pneus quer pelas suas membranas impermeáveis, a Firestone tem 

uma reputação a defender. Assim sendo, da seleção de matérias-primas ao 

controlo do produto final, a Firestone utiliza toda a sua experiência para 

produzir membranas de qualidade irrepreensível.



UMA SOLUÇÃO
PARA TODAS AS APLICAÇÕES
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Lagos residenciais decorativos | 
Lagos de carpas Koi
Ouvir o som da água, observar a vida aquática, desfrutar da beleza dos nenúfares em flor…

Independentemente do tamanho, existem muitas opções para transformar o jardim num local ainda mais agradável.
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Ribeiros | Cascatas | Fontes
Robusta e flexível, a membrana Firestone PondGard é o suporte ideal para reproduzir uma paisagem natural.
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Lagos comerciais decorativos
A instalação de um espelho água como parte integrante de um centro comercial ou localizada junto a 

escritórios ou habitações está a ganhar interesse como local de encontros e intercâmbios.
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Espelhos de água
Os espelhos de água magnificam os edifícios adjacentes reforçando 

a sua presença e criando efeitos de luz inesperados. Dependendo da 

sua localização, estes espelhos também ajudam a reduzir o risco de 

vandalismo e a aumentar a segurança do edifício.
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Lagoas balneares
Nadar em águas límpidas e isentas de químicos é uma 

experiência única. O lago integra-se perfeitamente no jardim. 

Transforma-se num novo espaço para a fauna e flora e é um 

deleite para quem nada nestas águas.
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Piscinas naturais
O tratamento das águas ocorre naturalmente através de plantas específicas e de microrganismos presentes 

na área de filtração. Os distribuidores autorizados da Firestone podem ajudá-lo a escolher o tratamento 

de águas e o sistema de bombeamento que melhor se adequa ao seu projeto.
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Lagos artificiais
A Firestone desenvolveu muitos desenhos pormenorizados que apresentam soluções que conferem 

às instalações de água uma aparência natural e asseguram a sua integração paisagística.
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Lagos para campos de golfe
A garantia de um efeito estético fantástico e duradouro fazem com que a Firestone PondGard seja a 

membrana de eleição para a instalação de lagos nos mais prestigiados campos de golfe do mundo.
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Parques de lazer
Puy du Fou, no sudeste de França, obteve o título de «Melhor parque de diversões do mundo» 

em 2012, atribuído por profissionais da indústria da Themed Entertainment Association. O sucesso 

deste parque deve-se a uma equipa que se encontra em permanente busca do que há de melhor no 

mercado. É por este motivo que, desde 1997, Puy du Fou deposita a sua confiança na membrana 

Firestone PondGard para realizar a impermeabilização de lagos com exigências técnicas e estéticas 

muito complexas.
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Outros prestigiados parques de diversões, como o Legoland Malaysia, o Europa-Park (Alemanha), o 

Toronto Zoo (Canadá) e o Futuroscope em Poitiers (França) também depositaram a sua confiança na 

membrana da Firestone PondGard, considerando-a a sua membrana de eleição.
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Uma solução técnica
Propriedades mecânicas

• Espessura: 1,0 mm

• Peso: 1,25 kg/m²

• Resistência ao alongamento: 9 N/mm²

• Alongamento de rutura: >300% (comportamento elástico)

• Resistência à perfuração: 600 N e deslocamento >100 mm

• Flexibilidade a baixas temperaturas: –45°C

• Elevado ângulo de fricção: 27,5°

Sistema de montagem

A Firestone desenvolveu um sistema completo de impermeabilização que faz com que as uniões e os pormenores 

sejam simples, seguros e duráveis.

Uma ampla variedade de
tamanhos de rolos
Comprimentos padrão
30,50–45,75–61,00 m

Larguras padrão*

3,05–4,27–6,10–7,62–9,15–12,20–15,25 m

Espessura

1,0 mm

* No total, existem 16 larguras padrão disponíveis, mas observe que nem todas as larguras padrão se encontram disponíveis em 
todos os comprimentos.

 A disponibilidade de larguras e comprimentos dos painéis poderá variar dependendo do país.
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Marcação e certificação
Rastreabilidade

Uma marcação específica presente na membrana permite identificar e rastrear a membrana Firestone PondGard. 

A marcação, constituída por um número de série de 7 dígitos, pelo nome do polímero (EPDM) e pelo logótipo da 

Firestone assegura a autenticidade do produto.

Certificações internacionais

A membrana Firestone PondGard obteve a marcação CE, o 

que demonstra que está em conformidade com as exigências 

europeias relativas a segurança, saúde, ambiente e proteção do 

consumidor.

A Firestone obteve também as certificações ISO 9001 e ISO 14001, que refletem o compromisso da Firestone com a 

gestão da qualidade e do ambiente nas suas fábricas.

Como parte destas certificações, são realizados controlos regulares nas fábricas da Firestone para verificar o processo 

de produção, monitorizar os controlos de qualidade, bem como o produto final. Como resultado, a Firestone pode 

garantir que a membrana PondGard possui uma elevada e homogénea qualidade.

Distribuidores e Instaladores 
oficiais da PondGard
A Firestone é representada mundialmente por uma rede de Parceiros oficiais 

especializados em lagos decorativos. Estes têm a capacidade de fornecer 

uma solução completa para todos os elementos do lago (bombas, filtros, 

elementos decorativos, etc.). Os seus técnicos, com formação obtida em 

seminários técnicos realizados pela Firestone assim como o seu Pessoal de 

instalação oficial garantem uma instalação de qualidade.

EMS 52644 FM 32845



Firestone Building Products Europe

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 OBTER MAIS INFORMAÇÕES, ENTRE EM CONTACTO COM O SEU DISTRIBUIDOR LOCAL DA  
FIRESTONE PONDGARD OU COM A FIRESTONE BUILDING PRODUCTS I

Esta brochura destina-se apenas a destacar os produtos e as especificações da Firestone. As 
informações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. Todos os produtos e especifica-
ções encontram-se listados em pesos e medidas aproximadas. Para obter informações com-
pletas e detalhadas, consulte as informações técnicas disponíveis em www.firestonebpe.
com. A Firestone assume a responsabilidade pelo fornecimento de materiais de qualidade 
que estão em conformidade com as especificações dos produtos da Firestone publicadas. 
Nem a Firestone nem os seus representantes têm formação em arquitetura e como tal não 
podem expressar a sua opinião nesse âmbito e não assumem qualquer responsabilidade 
pela robustez de qualquer estrutura sobre a qual os seus produtos sejam aplicados. Se 
surgirem questões relacionadas com a robustez de uma estrutura ou com a sua adequada 
capacidade de suporte de uma instalação planeada, o proprietário deverá solicitar a opinião 
de engenheiros de estruturas antes de avançar. A Firestone não assume qualquer responsa-
bilidade por qualquer falha estrutural ou por danos resultantes e nenhum Representante da 
Firestone está autorizado a alterar a presente exoneração de responsabilidade. ©
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