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Terminais Petrolíferos Melones | Ilha Melones perto da Cidade do Panamá
REVESTIMENTO DE TELHADO ENDURISTM USADO EM 16 TANQUES DE PETRÓLEO NA BAIA DO PANAMÁ

Revestimento de telhado à base de silicone
para ambientes extremos
O revestimento de telhado com 100% de silicone GE Enduris foi
selecionado pelo cliente, Melones Oil Terminal Company, para revestir
16 tanques de petróleo localizados na Ilha Melones, na costa do Pacífico
no Panamá, a cerca de 20 km da Cidade do Panamá. Os tanques, de
30 metros de altura, têm cobertura em forma de cúpula geodésica,
medindo aproximadamente 1.022m2 de área.
Por estarem em uma ilha bem pequena, os tanques ficam expostos
constantemente a ventos/brisas oceânicas e à salinidade do mar. As
temperaturas chegam normalmente a 34°C durante o dia, e a humidade
pode chegar a 95%. O revestimento de telhado foi feito especificamente
para bloquear a água da chuva que tinha começado a entrar pelas
tampas de alumínio do tanque – incluindo juntas e fechos.
O revestimento GE Enduris 3500 foi selecionado para este projeto por
sua capacidade de desempenho de longo prazo em situações de clima
extremo e também em razão da atuação proativa do suporte técnico da
empresa contratada Ingespro, Aplicador Credenciado de GE Silicones, e
do distribuidor MPM local, Megasilants.
O revestimento Enduris foi aplicado em 540 micra seca, seguido da
emissão de uma garantia de 10 anos para o material. Estando agora
totalmente selados e protegidos de vazamentos, os tanques conseguem
novamente manter o petróleo da mais alta qualidade para distribuição
e plena satisfação dos clientes, permitindo-lhes por sua vez fornecer o
petróleo combustível do mais alto padrão para seus clientes.
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Reestabelecer a confiança com Silicone
A flutuação diária da temperatura e a exposição prolongada a raios
UV a que os telhados ficam sujeitos podem com o tempo provocar
uma pressão tremenda. As falhas na cobertura normalmente
ocorrem quando materiais diferentes entram em contato em locais
de penetração, emendas e bordas. Pequenos problemas estruturais
podem apresentar desafios adicionais, tais como drenagem deficiente e
empossamento.
O revestimento para telhado 100% silicone GE Enduris permanece
estável, flexível e virtualmente inalterado mesmo sob extremos de
temperatura diários e sazonais. Não endurece nem se torna quebradiço
com o passar do tempo. O sistema GE Enduris oferece um desempenho
excepcional de longo prazo.

Entre as propriedades únicas do silicone da GE Enduris Roof
Coating, que incluem uma série de benefícios, estão:
•
•
•
•
•
•

Formulação com alto conteúdo de sólidos
Impermeabilidade
Excelente durabilidade
Ótimo alongamento
Aplicação em uma unica demão
Baixo VOC

Acrescente décadas à vida útil do telhado
Um revestimento, estável, sem emendas e com eficiência energética
pode aumentar drasticamente a expectativa de vida útil do telhado,
atrasando a necessidade de um projeto demorado e oneroso de
substituição.
O silicone é inerentemente durável e permanentemente flexível.
Diferentemente de cadeias polímeras acrílicas, poliolefinas, asfálticas e
à base de carbono, o silicone apresenta estabilidade total frente a raios
UV, oferecendo um desempenho máximo de longo prazo, em condições
atmosféricas e climáticas adversas. Todo o sistema de revestimento
de telhado GE Enduris é feito com 100% do mesmo silicone, o que
possibilita a expansão e contração na mesma base, ajudando a evitar
vazamentos que possam resultar em mofo, fungos, deterioração da
madeira e ferrugem.
O revestimento de silicone branco também reflete os raios solares e
permite um melhor controle da temperatura interna.
Há mais de 50 anos, os profissionais contam com os produtos da GE
Silicones para proporcionar soluções de construção duráveis e de longo
prazo. O sistema de revestimento de telhado GE Enduris oferece uma
alternativa rápida, eficiente e econômica versus a troca da cobertura.

OBS: Resultados em termos de desempenho são baseados nos que
foram relatados pelos clientes e não devem ser considerados típicos
ou definitivamente esperados em nenhuma outra circunstância.
Resultados em termos de desenpenho irão variar dependendo
de uma série de fatores relacionados aos processos os possíveis
clientes deverão avaliar por conta própria quais os parâmetros
atendem às suas necessidades. A GE Silicones não é validada ou
endossada por nenhuma autoridade ou proprietário dos Terminais
Petrolíferos Melones.
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