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com tecnologia 
GeoBubble®

Uma solução inovadora para 
gestão da água

540 micra



O acréscimo de buracos na cobertura significa que o 
material VapourGuard™ pode ajudar a recolher água 
ao mesmo tempo que reduz a evaporação.

Proteger e conservar a água armazenada
Internacionalmente, a gestão da água é uma preocupação crescente para a indústria, para o setor 
agro-alimentar e para o uso domésco, com um crescente número de áreas a salientar a importância dos seus 
recursos hídricos. Com os escassos recursos e elevados custos de extração e transporte, a necessidade de 
garanr e manter os sistemas de gestão de armazenamento de águas é um dever económico e ambiental. 

As soluções de coberturas flutuantes VapourGuard™ são um ferramenta úl e ajustável para a conservação e 
manutenção dos sistemas de armazenamento de água.

Fabricado pela Plaspack Ltd o material está disponível na forma de 
rolo, com 2.5m de largura e uma borda de solda de 50mm em 
comprimentos de 90m. Depois o material pode ser soldado a uma 
cobertura modular ou a uma forma adicional por fabricantes 
especializados para ir de encontro às dimensões necessárias da 
aplicação.

O material VapourGuard™ proporciona o controlo da evaporação, a 
inibição de algas, a redução de resíduos e a regulação da temperatura. 
O material pode ser aplicado em secções modelares ou como uma 
cobertura completa à supercie da água. Com o acréscimo de 
pequenos buracos durante o processo de fabricação, a cobertura pode 
também ser ulizada para a recolha de águas pluviais.



Fabricado pela

O design exclusivo GeoBubble® e a embalagem adiva da 
variedade de produtos Guard foram desenvolvidos 

cienficamente para fornecer melhor desempenho e maior 
vida úl do material de cobertura de polieleno mesclado. 
Oferecemos um produto sustentável, 100% reciclável (LDPE 4) 
e econômico com garana de 6 anos pro rata do fabricante.  

Elimina a evaporação de 
água em mais de 98%

Recolhe as águas pluviais

Impede o crescimento de 
algas

Refler o calor do sol

Reduzir a contaminação

GaGarana de 10 anos

Com tecnologia 
GeoBubble®

A supercie superior em cinzento claro é altamente 
refletora através dos espetros de IF visíveis, ao 
mesmo tempo que limita os ganhos de calor por 
insolação e regula a temperatura da água.

A camada inferior, onde o perfil GeoBubble™ é 
integrado, é uma camada opaca preta. Isto evita a 
entrada de luz na água, bloqueando a fotossíntese e 
inibindo a propagação de algas sob a cobertura.

A VapourGuard™ é constuída por 2 camadas de polieleno fundido para criar 
um material forte e duradouro. O material tem células de ar para possibilitar a 
flutuabilidade e o isolamento caracterísco do perfil de bolhas da tecnologia 
patenteada GeoBubble™.
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